
Prefeitura Municipal de Matozinhos 
Praça Bom Jesus, 99 – CEP 35000-720 – Tel.: (31) 3712-4602 

http://www.matozinhos.mg.gov.br 
 

Edital 001/2016 
 
 

RETIFICAÇÃO Nº 03/2016 
 
O Prefeito Municipal de Matozinhos, Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 
comunica a retificação a seguir no Edital nº 001/2016 - Concurso Público, publicado em 13/01/2016, no 
seguinte termo:  
 
ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO) 

 
Inclui-se: 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 

 
* * * 
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RETIFICAÇÃO Nº 02/2016  
 
O Prefeito Municipal de Matozinhos, Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 
comunica a retificação a seguir no Edital nº 001/2016 - Concurso Público, publicado em 13/01/2016, no(s) 
seguinte(s) termo(s):  
 
ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBL IOGRÁFICAS  
 
Cargo: ADVOGADO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENSINO SUPERIOR) 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 
Onde se lê: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei n.º 5.869, de 11-1-1973 - texto atualizado). 
Leia-se:   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei n.º 13.105, de 16-3-2015). 
 
 
 
Cargos: ENFERMEIRO DO PSF, ENFERMEIRO PARA CAPS, EN FERMEIRO PARA URGÊNCIA, 
FARMACÊUTICO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENSINO SUPERIOR) 

 
Inclui-se: 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 

* * * 
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RETIFICAÇÃO Nº 01/2016 
 
O Prefeito Municipal de Matozinhos, Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 
comunica as retificações a seguir no Edital 01/2016 – Concurso Público, publicado em 13/01/2016, nos 
seguintes termos:  
 
O item 2.2 fica substituído pelo abaixo: 
 
2.2 - VAGAS, CARGOS, VENCIMENTOS, ESCOLARIDADE E CARGA HORÁRIA 
 

Descrição do Cargo Vagas 

Vagas 
destinadas às 
pessoas com 

deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 
Escolaridade Mínima Exigida Vencimento 

ADVOGADO 1 - 20 horas 
Superior Completo em Direito 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

ASSISTENTE SOCIAL 2 - 30 horas 
Superior Completo em Assistência 
Social reconhecido pelo MEC; ter 
registro no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

ENFERMEIRO DO PSF 5 1 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA 
CAPS 1 - 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA 
URGÊNCIA 2 - 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,42 

ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO 3 - 24 horas 

Superior Completo em Pedagogia 
ou Ensino Superior Completo em 
qualquer área com especialização 
em Supervisão Escolar 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.743,64 

FARMACÊUTICO 1 - 20 horas 
Superior Completo em Farmácia 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

NUTRICIONISTA 2 - 20 horas 
Superior Completo em Nutrição 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

PSICÓLOGO 5 1 20 horas 
Superior Completo em Psicologia 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 
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Descrição do Cargo Vagas 

Vagas 
destinadas às 
pessoas com 

deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 
Escolaridade Mínima Exigida Vencimento 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 
 

1 - 20 horas 

Superior Completo em Terapia 
Ocupacional reconhecido pelo 
MEC; ter registro no conselho da 
categoria 

R$ 1.981,26 

BIBLIOTECÁRIO 
 1 - 30 horas 

Superior Completo em 
Biblioteconomia  reconhecido pelo 
MEC; ter registro no conselho da 
categoria 

R$ 1.743,64 

AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE 26 3 40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

AGENTE DE ZOONOSES 9 1 40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

MONITOR DE ESPORTE 1 - 30 horas Fundamental Completo R$ 760,70 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 33 3 30 horas Fundamental Incompleto R$ 760,70 

OPERADOR DE 
MÁQUINA LEVE 1 - 30 horas Fundamental Incompleto R$ 791,56 

MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA 6 1 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“D ou E”. Ter curso para 
condutores de veículos de 
emergência conforme Resolução 
168 de 14/12/2004 - CONTRAN 

R$ 789,95 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES 1 - 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“Categoria B”. 

R$ 776,63 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS 2 - 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“Categoria D”. 

R$ 791,56 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 9 1 30 horas Médio Completo R$ 791,56 

AUXILIAR DE 
SECRETARIA ESCOLAR 5 1 30 horas Médio Completo R$ 762,12 

FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 6 1 30 horas Médio Completo R$ 884,97 

MONITOR DE CRECHE 20 2 30 horas Médio Completo R$ 764,91 
MONITOR DE SAÚDE 
MENTAL 1 - 30 horas Médio Completo R$ 789,95 

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS 1 - 30 horas Médio Completo R$ 776,63 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 16 2 40 horas Ensino Técnico Completo R$ 884,97 

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1 - 30 horas Ensino Técnico Completo R$ 937,80 

TOTAL VAGAS 162 17    
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Inclui-se no item 2.3 - DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

BIBLIOTECÁRIO 

Disponibilizar informações em qualquer suporte; gerenciar unidades como 
bibliotecas, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; 
disseminar informação para facilitar o acesso à geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações 
educativas; prestar serviços de assessoria e consultoria; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 
No item 2.3 - DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS onde se lê: 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Realizar avaliação, prescrição e tratamento fisioterápico em pacientes 
portadores de doenças do aparelho locomotor, doenças neurológicas e 
doenças respiratórias; participar de grupos operativos e ações de educação 
em saúde; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 
Leia-se: 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Atuar nas áreas de saúde, educação e de serviços sociais; aplicar tratamento 
de reabilitação em pacientes portadores de deficiência física e/ou psíquica; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 

 
 
Inclui-se no ANEXO I - QUADRO DE PROVAS 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

BIBLIOTECÁRIO 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

15 
8 
7 

20 
 
 
No ANEXO I - QUADRO DE PROVAS onde se lê: 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

Agente Comunitário de Saúde Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Agente de Zoonoses Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Monitor de Saúde Mental 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 

15 
10 
10 
5 
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Leia-se: 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

Agente Comunitário de Saúde 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

Agente de Zoonoses 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 

Monitor de Saúde Mental 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

15 
10 
5 

10 
 
 
Inclui-se no ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL) 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
1. Noções básicas da Atenção à saúde da Criança e do Adolescente. 
2. Noções básicas da Atenção à saúde da Mulher. 
3. Noções básicas da Atenção à saúde do Homem. 
4. Noções básicas da Atenção à saúde do Idoso. 
5. Noções básicas de Vigilância à saúde. 
6. Cadastramento Familiar na Atenção ao Estratégia Saúde da Família (ESF). 
7. Visita domiciliar. 
8. Postura Ética e trabalho em equipe. 
9. Competências e Habilidades do Agente Comunitário de Saúde ( ACS ) na Atenção Primária. 
10. Legislação do Sistema Único de Saúde ( SUS ): princípios doutrinários. 
 
Bibliografia sugerida: 
  
BRASIL. Ministério da Saúde.  Guia prático do Agente Comunitário de Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 260 p. 
BRASIL, Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica à Saúde. Brasília: Secretaria de Assistência à 
Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade, www.gov.saude.br. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil. Cadernos de Atenção Básica, n º 11, Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Assistência ao pré-natal. Manual técnico, Brasília, 2000. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Assistência ao planejamento familiar. Manual técnico, 4 ed.  Brasília, 2000. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011. (Aprova a Política Nacional e 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
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Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 
 
AGENTE DE ZOONOSES 
 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, enfoque estratégico. Ética profissional. 
  
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância em Saúde: zoonoses. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 22) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Disponível gratuitamente na 
Internet via URL: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_saude_zoonoses_p1.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Brasília, 2001. Controle de Vetores – 
Procedimentos de Segurança. Disponíveis gratuitamente na Internet via URL: 
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/controle_vetores.pdf 
Informações Gerais sobre o tema “DENGUE - O QUE TODOS DEVEM SABER SOBRE DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS” Disponível gratuitamente na 
Internet via URL: http://www.sucen.sp.gov.br/atuac/inforg.html#ind2 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
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VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO) 
 
MONITOR DE SAÚDE MENTAL 
 
1. Legislação relativa ao Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários. 
2.  Noções básicas à Legislação relativa à saúde mental: Histórico, diretrizes e implantação das 
políticas públicas de atenção à saúde mental. 
3. Ética, trabalho em equipe e postura profissional. 
4.  Acolhimento da pessoa com sofrimento mental: conceitos gerais e aplicações práticas.  
5. Noções básicas de atenção à Saúde Mental no Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio ao 
Saúde da Família (NASF) 
6.  Noções básicas de oficinas no processo da assistência na atenção à saúde mental. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Departamento de Ações. Programáticas Estratégicas.  Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 176 p. 
BRASIL, Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica à Saúde. Brasília: Secretaria de Assistência 
à Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade, www.gov.saude.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3088, de 23 Dezembro de 2011. (Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2840, de 29 de Dezembro de 2014. (Cria o programa de 
desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no âmbito do SUS. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011. (Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família ( ESF ) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR) 
 

ADVOGADO 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Sistema Tributário Nacional (Artigos 145 a 162 da CF/88); 
2. Código Tributário Nacional; 
3. Normas Gerais de Direito Tributário; 
4. Competência Legislativa dos Estados; 
5. Princípios Constitucionais Gerais aplicáveis ao Direito Tributário; 
6. Princípios Informadores do Direito Tributário; 
7. Limitações ao Poder de Tributar; 
8. Fontes do Direito Tributário; 
9. Legislação Tributária: tratados e convenções internacionais, leis complementares, leis ordinárias, 

medidas provisórias e normas complementares; 
10. Validez, vigência, eficácia, aplicação e interpretação da legislação tributária; 
11. Norma matriz de incidência tributária; 
12. Hipóteses: critérios, material, temporal e espacial; conseqüentes: critérios quantitativos, base de cálculos 

e alíquota e critério pessoal: sujeito ativo e passivo; Não incidência; Imunidade; Isenção; Benefícios 
Fiscais; Anistia; Remissão; Deferimento;  

13. Obrigação Tributária Principal e Acessória; Conceito; Nascimento, sujeito passivo da obrigação tributária; 
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14. Contribuinte e responsável; Responsabilidade solidária; Responsabilidade de terceiros; 

Responsabilidade por Infrações; 
15. Substituições Tributárias; 
16. Imposição Tributária e as convenções particulares; 
17. Normas sancionadoras; 
18. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade; Aplicação pelo Judiciário; 
19. Crédito tributário; Lançamento; Natureza Jurídica; Efeitos e modalidades; Caráter vinculado da atividade 

do lançamento; Garantias e privilégios do crédito tributário; Suspensão do crédito tributário; Hipóteses; 
Moratória; Demais causas de suspensão do crédito tributário; Extinção do crédito tributário; Pagamento, 
Compensação; Prescrição e decadência; Remissão; 

20. Distinção jurídica das espécies tributárias; Imposto; Taxa; Impostos e Contribuições de Melhoria; 
Contribuições Sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas; Contribuições de Custeio do serviço de iluminação pública; Empréstimos Compulsórios; 
Contribuições sociais: de intervenção no domínio econômico, de categorias profissionais, Contribuição 
de melhoria; Preço público;  

21. Dívida Ativa; Conceito; Inscrição; a presunção de certeza e liquidez; Consectários; 
22. Processo Tributário: Execução Fiscal, Consignação em pagamento, Ação Declaratória, Ação anulatória, 

Ação de repetição de indébito; Ações cautelares e mandado de segurança; Tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública; Certidões Negativas; 

23. Lei Federal Nº 4.320/64 e atualizações; 
24. Finanças municipais: tributos e outras receitas municipais; 
25. Orçamento. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 
MACHADO, Hugo de Brito.Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BASIL. (texto atualizado até a data do encerramento 
das inscrições no concurso). 
Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. (texto atualizado até a data do 
encerramento das inscrições no concurso). 
Lei de Execução Fiscal. Lei n° 6.830 de 22 de setembro de 1980. (texto atualizado até a data do 
encerramento das inscrições no concurso). 
Lei Complementar 116/2003. (texto atualizado até a data do encerramento das inscrições no concurso). 
Decreto-lei 406/1968. 
 
 
BIBLIOTECÁRIO 
 
1. Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: conceitos, fundamentos metodologias. 
Organização e administração de bibliotecas: conceitos e funções 
2. Tratamento da Informação em ambientes tradicionais e em ambientes virtuais. Descrição 
bibliográfica de materiais impressos e multimídia: conceitos, processos, instrumentos, produtos. 
Representação temática de documentos impressos e multimídia: conceitos, processos, instrumentos, 
produtos.   
3. Serviços, produtos e recursos informacionais. Comportamento, necessidades e demandas dos 
usuários. Uso e mediação da informação. Serviço de referência e informação. Circulação e fornecimento de 
documentos. Disseminação da informação. Formação, desenvolvimento e preservação de acervos. Fontes 
de informação: tipologia, características e utilização. Biblioteca digital. Compartilhamento de recursos e 
cooperação bibliotecária. 
4. Normalização de documentos: conceitos, objetivos, normas brasileiras.  
  
Bibliografia sugerida: 
 
ARAÚJO JÚNIOR, R. H. Precisão no processo de busca e recuperação da informação. Brasília: Thesaurus, 
2007. p. 19-47. 
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BOCCATO, V. R. C. ; GRACIOSO, L. S. Estudos de linguagem em ciência da informação. Campinas: Alínea, 
2011. p. 9-67. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Vocabulário jurídico. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/thesaurus/>. Acesso em: 19 abr. 2012. 
CALDAS, M. A. E. et  al. Documentos acadêmicos: um padrão de qualidade. 2.ed. rev. ampl. Recife: Editora 
Universitária, 2010. 
CAMPELLO, B; CALDEIRA, P. T. (Org.) Introdução às fontes de informação. 2.    ed.  Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008    
CLASSIFICAÇÃO Decimal Universal: 2ª edição-padrão internacional em língua portuguesa. 2.ed. Brasília: 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 2007.  
DIAS, G. D.: SILVA, T. E. da.; CERVANTES, B. M. N. Política de desenvolvimento de coleções para 
documentos eletrônicos: tendências nacionais e internacionais. Encontros Bibli: revista eletrônica de 
biblioteconomia e ciência da informação, v. 17, n. 34, p.42-56, maio/ago. 2012. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2012v17n34p42>  . Acesso em: 27 fev. 
2013 
FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. Manual para normalização de publicações técnico-científicas.  8. 
ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2007.  
LANCASTER, F. W. Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2003. 
MACIEL, A.C.; MENDONÇA, M.A.R. Bibliotecas como organizações. 1. ed. rev. Rio de Janeiro: Interciência, 
2006.   
OLIVEIRA, Marlene de.; OLIVEIRA, Marlene de.; ARAÚJO, Eliany Alvarenga de; OLIVEIRA, Marlene de.; 
ANDRADE, Maria Eugênia Albino.; OLIVEIRA, Marlene de.; CENDÓN, Beatriz Valadares; MOTA, Francisca 
Ros. Ciência da informação e biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação. 2. ed. Belo 
Horizonte: Ed da UFMG, 2011.   
OLIVER, C. Introdução à RDA: um guia básico. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2011. 
PASSOS, E. ; BARROS, L. V. Fontes de informação para pesquisa em direito. Brasília: Briquet de Lemos 
Livros, 2009. 
RIBEIRO, A. M.C.M. Catalogação de recursos bibliográficos: AACR2r em MARC 21. Brasília: Edição do 
autor, 2006. 
SANTOS, P. L. V. A. C.; CORRÊA, R. M. Catalogação: trajetória para um código internacional. Niterói: 
Intertexto, 2009. 
SILVA, F. C. C. ; SALES, R. (Org.) Cenários da organização do conhecimento: linguagens documentárias em 
cena. Brasília: Thesaurus, 2011. P. 111-168. 
SOUTO, L. F. Informação seletiva, mediação e tecnologia: a evolução dos serviços de disseminação seletiva 
da informação. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.    
SMIT, J. W. Análise documentária de documentos fotográficos. In: SILVA, F.C.C.; SALES, R. (Orgs.). 
Cenários da organização do conhecimento: linguagens documentárias em cena.  Brasília: Thesaurus, 2011. 
p. 265-286. 
TAMMARO, A. M.; SALARELLI, A. A. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2008.     
VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de informação. 3. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2010. 

 
* * * 
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RETIFICAÇÃO Nº 01/2016 
 
O Prefeito Municipal de Matozinhos, Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 
comunica as retificações a seguir no Edital 01/2016 – Concurso Público, publicado em 13/01/2016, nos 
seguintes termos:  
 
O item 2.2 fica substituído pelo abaixo: 
 
2.2 - VAGAS, CARGOS, VENCIMENTOS, ESCOLARIDADE E CARGA HORÁRIA 
 

Descrição do Cargo Vagas 

Vagas 
destinadas às 
pessoas com 

deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 
Escolaridade Mínima Exigida Vencimento 

ADVOGADO 1 - 20 horas 
Superior Completo em Direito 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

ASSISTENTE SOCIAL 2 - 30 horas 
Superior Completo em Assistência 
Social reconhecido pelo MEC; ter 
registro no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

ENFERMEIRO DO PSF 5 1 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA 
CAPS 1 - 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA 
URGÊNCIA 2 - 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,42 

ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO 3 - 24 horas 

Superior Completo em Pedagogia 
ou Ensino Superior Completo em 
qualquer área com especialização 
em Supervisão Escolar 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.743,64 

FARMACÊUTICO 1 - 20 horas 
Superior Completo em Farmácia 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

NUTRICIONISTA 2 - 20 horas 
Superior Completo em Nutrição 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

PSICÓLOGO 5 1 20 horas 
Superior Completo em Psicologia 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 
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Descrição do Cargo Vagas 

Vagas 
destinadas às 
pessoas com 

deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 
Escolaridade Mínima Exigida Vencimento 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 
 

1 - 20 horas 

Superior Completo em Terapia 
Ocupacional reconhecido pelo 
MEC; ter registro no conselho da 
categoria 

R$ 1.981,26 

BIBLIOTECÁRIO 
 1 - 30 horas 

Superior Completo em 
Biblioteconomia  reconhecido pelo 
MEC; ter registro no conselho da 
categoria 

R$ 1.743,64 

AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE 26 3 40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

AGENTE DE ZOONOSES 9 1 40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

MONITOR DE ESPORTE 1 - 30 horas Fundamental Completo R$ 760,70 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 33 3 30 horas Fundamental Incompleto R$ 760,70 

OPERADOR DE 
MÁQUINA LEVE 1 - 30 horas Fundamental Incompleto R$ 791,56 

MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA 6 1 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“D ou E”. Ter curso para 
condutores de veículos de 
emergência conforme Resolução 
168 de 14/12/2004 - CONTRAN 

R$ 789,95 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES 1 - 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“Categoria B”. 

R$ 776,63 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS 2 - 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“Categoria D”. 

R$ 791,56 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 9 1 30 horas Médio Completo R$ 791,56 

AUXILIAR DE 
SECRETARIA ESCOLAR 5 1 30 horas Médio Completo R$ 762,12 

FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 6 1 30 horas Médio Completo R$ 884,97 

MONITOR DE CRECHE 20 2 30 horas Médio Completo R$ 764,91 
MONITOR DE SAÚDE 
MENTAL 1 - 30 horas Médio Completo R$ 789,95 

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS 1 - 30 horas Médio Completo R$ 776,63 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 16 2 40 horas Ensino Técnico Completo R$ 884,97 

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1 - 30 horas Ensino Técnico Completo R$ 937,80 

TOTAL VAGAS 162 17    
 
  



Prefeitura Municipal de Matozinhos 
Praça Bom Jesus, 99 – CEP 35000-720 – Tel.: (31) 3712-4602 

http://www.matozinhos.mg.gov.br 
 

Edital 001/2016 
Inclui-se no item 2.3 - DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

BIBLIOTECÁRIO 

Disponibilizar informações em qualquer suporte; gerenciar unidades como 
bibliotecas, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; 
disseminar informação para facilitar o acesso à geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações 
educativas; prestar serviços de assessoria e consultoria; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 
No item 2.3 - DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS onde se lê: 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Realizar avaliação, prescrição e tratamento fisioterápico em pacientes 
portadores de doenças do aparelho locomotor, doenças neurológicas e 
doenças respiratórias; participar de grupos operativos e ações de educação 
em saúde; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 
Leia-se: 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Atuar nas áreas de saúde, educação e de serviços sociais; aplicar tratamento 
de reabilitação em pacientes portadores de deficiência física e/ou psíquica; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 

 
 
Inclui-se no ANEXO I - QUADRO DE PROVAS 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

BIBLIOTECÁRIO 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

15 
8 
7 

20 
 
 
No ANEXO I - QUADRO DE PROVAS onde se lê: 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

Agente Comunitário de Saúde Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Agente de Zoonoses Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Monitor de Saúde Mental 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 

15 
10 
10 
5 
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Leia-se: 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

Agente Comunitário de Saúde 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

Agente de Zoonoses 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 

Monitor de Saúde Mental 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

15 
10 
5 

10 
 
 
Inclui-se no ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL) 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
1. Noções básicas da Atenção à saúde da Criança e do Adolescente. 
2. Noções básicas da Atenção à saúde da Mulher. 
3. Noções básicas da Atenção à saúde do Homem. 
4. Noções básicas da Atenção à saúde do Idoso. 
5. Noções básicas de Vigilância à saúde. 
6. Cadastramento Familiar na Atenção ao Estratégia Saúde da Família (ESF). 
7. Visita domiciliar. 
8. Postura Ética e trabalho em equipe. 
9. Competências e Habilidades do Agente Comunitário de Saúde ( ACS ) na Atenção Primária. 
10. Legislação do Sistema Único de Saúde ( SUS ): princípios doutrinários. 
 
Bibliografia sugerida: 
  
BRASIL. Ministério da Saúde.  Guia prático do Agente Comunitário de Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 260 p. 
BRASIL, Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica à Saúde. Brasília: Secretaria de Assistência à 
Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade, www.gov.saude.br. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil. Cadernos de Atenção Básica, n º 11, Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Assistência ao pré-natal. Manual técnico, Brasília, 2000. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Assistência ao planejamento familiar. Manual técnico, 4 ed.  Brasília, 2000. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011. (Aprova a Política Nacional e 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
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Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 
 
AGENTE DE ZOONOSES 
 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, enfoque estratégico. Ética profissional. 
  
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância em Saúde: zoonoses. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 22) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Disponível gratuitamente na 
Internet via URL: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_saude_zoonoses_p1.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Brasília, 2001. Controle de Vetores – 
Procedimentos de Segurança. Disponíveis gratuitamente na Internet via URL: 
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/controle_vetores.pdf 
Informações Gerais sobre o tema “DENGUE - O QUE TODOS DEVEM SABER SOBRE DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS” Disponível gratuitamente na 
Internet via URL: http://www.sucen.sp.gov.br/atuac/inforg.html#ind2 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
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VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO) 
 
MONITOR DE SAÚDE MENTAL 
 
1. Legislação relativa ao Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários. 
2.  Noções básicas à Legislação relativa à saúde mental: Histórico, diretrizes e implantação das 
políticas públicas de atenção à saúde mental. 
3. Ética, trabalho em equipe e postura profissional. 
4.  Acolhimento da pessoa com sofrimento mental: conceitos gerais e aplicações práticas.  
5. Noções básicas de atenção à Saúde Mental no Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio ao 
Saúde da Família (NASF) 
6.  Noções básicas de oficinas no processo da assistência na atenção à saúde mental. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Departamento de Ações. Programáticas Estratégicas.  Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 176 p. 
BRASIL, Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica à Saúde. Brasília: Secretaria de Assistência 
à Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade, www.gov.saude.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3088, de 23 Dezembro de 2011. (Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2840, de 29 de Dezembro de 2014. (Cria o programa de 
desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no âmbito do SUS. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011. (Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família ( ESF ) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR) 
 

ADVOGADO 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Sistema Tributário Nacional (Artigos 145 a 162 da CF/88); 
2. Código Tributário Nacional; 
3. Normas Gerais de Direito Tributário; 
4. Competência Legislativa dos Estados; 
5. Princípios Constitucionais Gerais aplicáveis ao Direito Tributário; 
6. Princípios Informadores do Direito Tributário; 
7. Limitações ao Poder de Tributar; 
8. Fontes do Direito Tributário; 
9. Legislação Tributária: tratados e convenções internacionais, leis complementares, leis ordinárias, 

medidas provisórias e normas complementares; 
10. Validez, vigência, eficácia, aplicação e interpretação da legislação tributária; 
11. Norma matriz de incidência tributária; 
12. Hipóteses: critérios, material, temporal e espacial; conseqüentes: critérios quantitativos, base de cálculos 

e alíquota e critério pessoal: sujeito ativo e passivo; Não incidência; Imunidade; Isenção; Benefícios 
Fiscais; Anistia; Remissão; Deferimento;  

13. Obrigação Tributária Principal e Acessória; Conceito; Nascimento, sujeito passivo da obrigação tributária; 
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14. Contribuinte e responsável; Responsabilidade solidária; Responsabilidade de terceiros; 

Responsabilidade por Infrações; 
15. Substituições Tributárias; 
16. Imposição Tributária e as convenções particulares; 
17. Normas sancionadoras; 
18. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade; Aplicação pelo Judiciário; 
19. Crédito tributário; Lançamento; Natureza Jurídica; Efeitos e modalidades; Caráter vinculado da atividade 

do lançamento; Garantias e privilégios do crédito tributário; Suspensão do crédito tributário; Hipóteses; 
Moratória; Demais causas de suspensão do crédito tributário; Extinção do crédito tributário; Pagamento, 
Compensação; Prescrição e decadência; Remissão; 

20. Distinção jurídica das espécies tributárias; Imposto; Taxa; Impostos e Contribuições de Melhoria; 
Contribuições Sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas; Contribuições de Custeio do serviço de iluminação pública; Empréstimos Compulsórios; 
Contribuições sociais: de intervenção no domínio econômico, de categorias profissionais, Contribuição 
de melhoria; Preço público;  

21. Dívida Ativa; Conceito; Inscrição; a presunção de certeza e liquidez; Consectários; 
22. Processo Tributário: Execução Fiscal, Consignação em pagamento, Ação Declaratória, Ação anulatória, 

Ação de repetição de indébito; Ações cautelares e mandado de segurança; Tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública; Certidões Negativas; 

23. Lei Federal Nº 4.320/64 e atualizações; 
24. Finanças municipais: tributos e outras receitas municipais; 
25. Orçamento. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 
MACHADO, Hugo de Brito.Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BASIL. (texto atualizado até a data do encerramento 
das inscrições no concurso). 
Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. (texto atualizado até a data do 
encerramento das inscrições no concurso). 
Lei de Execução Fiscal. Lei n° 6.830 de 22 de setembro de 1980. (texto atualizado até a data do 
encerramento das inscrições no concurso). 
Lei Complementar 116/2003. (texto atualizado até a data do encerramento das inscrições no concurso). 
Decreto-lei 406/1968. 
 
 
BIBLIOTECÁRIO 
 
1. Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: conceitos, fundamentos metodologias. 
Organização e administração de bibliotecas: conceitos e funções 
2. Tratamento da Informação em ambientes tradicionais e em ambientes virtuais. Descrição 
bibliográfica de materiais impressos e multimídia: conceitos, processos, instrumentos, produtos. 
Representação temática de documentos impressos e multimídia: conceitos, processos, instrumentos, 
produtos.   
3. Serviços, produtos e recursos informacionais. Comportamento, necessidades e demandas dos 
usuários. Uso e mediação da informação. Serviço de referência e informação. Circulação e fornecimento de 
documentos. Disseminação da informação. Formação, desenvolvimento e preservação de acervos. Fontes 
de informação: tipologia, características e utilização. Biblioteca digital. Compartilhamento de recursos e 
cooperação bibliotecária. 
4. Normalização de documentos: conceitos, objetivos, normas brasileiras.  
  
Bibliografia sugerida: 
 
ARAÚJO JÚNIOR, R. H. Precisão no processo de busca e recuperação da informação. Brasília: Thesaurus, 
2007. p. 19-47. 
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BOCCATO, V. R. C. ; GRACIOSO, L. S. Estudos de linguagem em ciência da informação. Campinas: Alínea, 
2011. p. 9-67. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Vocabulário jurídico. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/thesaurus/>. Acesso em: 19 abr. 2012. 
CALDAS, M. A. E. et  al. Documentos acadêmicos: um padrão de qualidade. 2.ed. rev. ampl. Recife: Editora 
Universitária, 2010. 
CAMPELLO, B; CALDEIRA, P. T. (Org.) Introdução às fontes de informação. 2.    ed.  Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008    
CLASSIFICAÇÃO Decimal Universal: 2ª edição-padrão internacional em língua portuguesa. 2.ed. Brasília: 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 2007.  
DIAS, G. D.: SILVA, T. E. da.; CERVANTES, B. M. N. Política de desenvolvimento de coleções para 
documentos eletrônicos: tendências nacionais e internacionais. Encontros Bibli: revista eletrônica de 
biblioteconomia e ciência da informação, v. 17, n. 34, p.42-56, maio/ago. 2012. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2012v17n34p42>  . Acesso em: 27 fev. 
2013 
FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. Manual para normalização de publicações técnico-científicas.  8. 
ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2007.  
LANCASTER, F. W. Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2003. 
MACIEL, A.C.; MENDONÇA, M.A.R. Bibliotecas como organizações. 1. ed. rev. Rio de Janeiro: Interciência, 
2006.   
OLIVEIRA, Marlene de.; OLIVEIRA, Marlene de.; ARAÚJO, Eliany Alvarenga de; OLIVEIRA, Marlene de.; 
ANDRADE, Maria Eugênia Albino.; OLIVEIRA, Marlene de.; CENDÓN, Beatriz Valadares; MOTA, Francisca 
Ros. Ciência da informação e biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação. 2. ed. Belo 
Horizonte: Ed da UFMG, 2011.   
OLIVER, C. Introdução à RDA: um guia básico. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2011. 
PASSOS, E. ; BARROS, L. V. Fontes de informação para pesquisa em direito. Brasília: Briquet de Lemos 
Livros, 2009. 
RIBEIRO, A. M.C.M. Catalogação de recursos bibliográficos: AACR2r em MARC 21. Brasília: Edição do 
autor, 2006. 
SANTOS, P. L. V. A. C.; CORRÊA, R. M. Catalogação: trajetória para um código internacional. Niterói: 
Intertexto, 2009. 
SILVA, F. C. C. ; SALES, R. (Org.) Cenários da organização do conhecimento: linguagens documentárias em 
cena. Brasília: Thesaurus, 2011. P. 111-168. 
SOUTO, L. F. Informação seletiva, mediação e tecnologia: a evolução dos serviços de disseminação seletiva 
da informação. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.    
SMIT, J. W. Análise documentária de documentos fotográficos. In: SILVA, F.C.C.; SALES, R. (Orgs.). 
Cenários da organização do conhecimento: linguagens documentárias em cena.  Brasília: Thesaurus, 2011. 
p. 265-286. 
TAMMARO, A. M.; SALARELLI, A. A. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2008.     
VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de informação. 3. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2010. 

 
* * * 
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RETIFICAÇÃO Nº 01/2016 
 
O Prefeito Municipal de Matozinhos, Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 
comunica as retificações a seguir no Edital 01/2016 – Concurso Público, publicado em 13/01/2016, nos 
seguintes termos:  
 
O item 2.2 fica substituído pelo abaixo: 
 
2.2 - VAGAS, CARGOS, VENCIMENTOS, ESCOLARIDADE E CARGA HORÁRIA 
 

Descrição do Cargo Vagas 

Vagas 
destinadas às 
pessoas com 

deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 
Escolaridade Mínima Exigida Vencimento 

ADVOGADO 1 - 20 horas 
Superior Completo em Direito 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

ASSISTENTE SOCIAL 2 - 30 horas 
Superior Completo em Assistência 
Social reconhecido pelo MEC; ter 
registro no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

ENFERMEIRO DO PSF 5 1 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA 
CAPS 1 - 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA 
URGÊNCIA 2 - 40 horas 

Superior Completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
MEC;  ter registro no COREM - 
Conselho Regional de 
Enfermagem   

R$ 3.266,42 

ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO 3 - 24 horas 

Superior Completo em Pedagogia 
ou Ensino Superior Completo em 
qualquer área com especialização 
em Supervisão Escolar 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.743,64 

FARMACÊUTICO 1 - 20 horas 
Superior Completo em Farmácia 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

NUTRICIONISTA 2 - 20 horas 
Superior Completo em Nutrição 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 

PSICÓLOGO 5 1 20 horas 
Superior Completo em Psicologia 
reconhecido pelo MEC; ter registro 
no conselho da categoria 

R$ 1.981,26 
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Descrição do Cargo Vagas 

Vagas 
destinadas às 
pessoas com 

deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 
Escolaridade Mínima Exigida Vencimento 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 
 

1 - 20 horas 

Superior Completo em Terapia 
Ocupacional reconhecido pelo 
MEC; ter registro no conselho da 
categoria 

R$ 1.981,26 

BIBLIOTECÁRIO 
 1 - 30 horas 

Superior Completo em 
Biblioteconomia  reconhecido pelo 
MEC; ter registro no conselho da 
categoria 

R$ 1.743,64 

AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE 26 3 40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

AGENTE DE ZOONOSES 9 1 40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

MONITOR DE ESPORTE 1 - 30 horas Fundamental Completo R$ 760,70 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 33 3 30 horas Fundamental Incompleto R$ 760,70 

OPERADOR DE 
MÁQUINA LEVE 1 - 30 horas Fundamental Incompleto R$ 791,56 

MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA 6 1 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“D ou E”. Ter curso para 
condutores de veículos de 
emergência conforme Resolução 
168 de 14/12/2004 - CONTRAN 

R$ 789,95 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES 1 - 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“Categoria B”. 

R$ 776,63 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS 2 - 30 horas 

Fundamental Incompleto + 
Carteira Nacional de Habilitação 
“Categoria D”. 

R$ 791,56 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 9 1 30 horas Médio Completo R$ 791,56 

AUXILIAR DE 
SECRETARIA ESCOLAR 5 1 30 horas Médio Completo R$ 762,12 

FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 6 1 30 horas Médio Completo R$ 884,97 

MONITOR DE CRECHE 20 2 30 horas Médio Completo R$ 764,91 
MONITOR DE SAÚDE 
MENTAL 1 - 30 horas Médio Completo R$ 789,95 

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS 1 - 30 horas Médio Completo R$ 776,63 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 16 2 40 horas Ensino Técnico Completo R$ 884,97 

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1 - 30 horas Ensino Técnico Completo R$ 937,80 

TOTAL VAGAS 162 17    
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Inclui-se no item 2.3 - DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

BIBLIOTECÁRIO 

Disponibilizar informações em qualquer suporte; gerenciar unidades como 
bibliotecas, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; 
disseminar informação para facilitar o acesso à geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações 
educativas; prestar serviços de assessoria e consultoria; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 
No item 2.3 - DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS onde se lê: 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Realizar avaliação, prescrição e tratamento fisioterápico em pacientes 
portadores de doenças do aparelho locomotor, doenças neurológicas e 
doenças respiratórias; participar de grupos operativos e ações de educação 
em saúde; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 
Leia-se: 
 
Descrição do 

Cargo Atribuição do cargo 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Atuar nas áreas de saúde, educação e de serviços sociais; aplicar tratamento 
de reabilitação em pacientes portadores de deficiência física e/ou psíquica; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 

 
 
Inclui-se no ANEXO I - QUADRO DE PROVAS 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

BIBLIOTECÁRIO 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

15 
8 
7 

20 
 
 
No ANEXO I - QUADRO DE PROVAS onde se lê: 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

Agente Comunitário de Saúde Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Agente de Zoonoses Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Monitor de Saúde Mental 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 

15 
10 
10 
5 
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Leia-se: 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

Agente Comunitário de Saúde 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

Agente de Zoonoses 
Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 

Monitor de Saúde Mental 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

15 
10 
5 

10 
 
 
Inclui-se no ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL) 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
1. Noções básicas da Atenção à saúde da Criança e do Adolescente. 
2. Noções básicas da Atenção à saúde da Mulher. 
3. Noções básicas da Atenção à saúde do Homem. 
4. Noções básicas da Atenção à saúde do Idoso. 
5. Noções básicas de Vigilância à saúde. 
6. Cadastramento Familiar na Atenção ao Estratégia Saúde da Família (ESF). 
7. Visita domiciliar. 
8. Postura Ética e trabalho em equipe. 
9. Competências e Habilidades do Agente Comunitário de Saúde ( ACS ) na Atenção Primária. 
10. Legislação do Sistema Único de Saúde ( SUS ): princípios doutrinários. 
 
Bibliografia sugerida: 
  
BRASIL. Ministério da Saúde.  Guia prático do Agente Comunitário de Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 260 p. 
BRASIL, Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica à Saúde. Brasília: Secretaria de Assistência à 
Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade, www.gov.saude.br. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil. Cadernos de Atenção Básica, n º 11, Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Assistência ao pré-natal. Manual técnico, Brasília, 2000. 
BRASIL, Ministério da saúde.  Assistência ao planejamento familiar. Manual técnico, 4 ed.  Brasília, 2000. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011. (Aprova a Política Nacional e 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
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Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 
 
AGENTE DE ZOONOSES 
 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, enfoque estratégico. Ética profissional. 
  
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância em Saúde: zoonoses. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 22) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Disponível gratuitamente na 
Internet via URL: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_saude_zoonoses_p1.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Brasília, 2001. Controle de Vetores – 
Procedimentos de Segurança. Disponíveis gratuitamente na Internet via URL: 
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/controle_vetores.pdf 
Informações Gerais sobre o tema “DENGUE - O QUE TODOS DEVEM SABER SOBRE DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS” Disponível gratuitamente na 
Internet via URL: http://www.sucen.sp.gov.br/atuac/inforg.html#ind2 
 
SAÚDE PÚBLICA 
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 

princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 

2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 
3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 
4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 
5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 

zoonoses. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos 
clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 
28/02/2002. 
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994, cap. 
1 e 6. 
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
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VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios - Manual para Gerenciamento dos 
Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO) 
 
MONITOR DE SAÚDE MENTAL 
 
1. Legislação relativa ao Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários. 
2.  Noções básicas à Legislação relativa à saúde mental: Histórico, diretrizes e implantação das 
políticas públicas de atenção à saúde mental. 
3. Ética, trabalho em equipe e postura profissional. 
4.  Acolhimento da pessoa com sofrimento mental: conceitos gerais e aplicações práticas.  
5. Noções básicas de atenção à Saúde Mental no Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio ao 
Saúde da Família (NASF) 
6.  Noções básicas de oficinas no processo da assistência na atenção à saúde mental. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Departamento de Ações. Programáticas Estratégicas.  Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 176 p. 
BRASIL, Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica à Saúde. Brasília: Secretaria de Assistência 
à Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade, www.gov.saude.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3088, de 23 Dezembro de 2011. (Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2840, de 29 de Dezembro de 2014. (Cria o programa de 
desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no âmbito do SUS. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011. (Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família ( ESF ) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR) 
 

ADVOGADO 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Sistema Tributário Nacional (Artigos 145 a 162 da CF/88); 
2. Código Tributário Nacional; 
3. Normas Gerais de Direito Tributário; 
4. Competência Legislativa dos Estados; 
5. Princípios Constitucionais Gerais aplicáveis ao Direito Tributário; 
6. Princípios Informadores do Direito Tributário; 
7. Limitações ao Poder de Tributar; 
8. Fontes do Direito Tributário; 
9. Legislação Tributária: tratados e convenções internacionais, leis complementares, leis ordinárias, 

medidas provisórias e normas complementares; 
10. Validez, vigência, eficácia, aplicação e interpretação da legislação tributária; 
11. Norma matriz de incidência tributária; 
12. Hipóteses: critérios, material, temporal e espacial; conseqüentes: critérios quantitativos, base de cálculos 

e alíquota e critério pessoal: sujeito ativo e passivo; Não incidência; Imunidade; Isenção; Benefícios 
Fiscais; Anistia; Remissão; Deferimento;  

13. Obrigação Tributária Principal e Acessória; Conceito; Nascimento, sujeito passivo da obrigação tributária; 
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14. Contribuinte e responsável; Responsabilidade solidária; Responsabilidade de terceiros; 

Responsabilidade por Infrações; 
15. Substituições Tributárias; 
16. Imposição Tributária e as convenções particulares; 
17. Normas sancionadoras; 
18. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade; Aplicação pelo Judiciário; 
19. Crédito tributário; Lançamento; Natureza Jurídica; Efeitos e modalidades; Caráter vinculado da atividade 

do lançamento; Garantias e privilégios do crédito tributário; Suspensão do crédito tributário; Hipóteses; 
Moratória; Demais causas de suspensão do crédito tributário; Extinção do crédito tributário; Pagamento, 
Compensação; Prescrição e decadência; Remissão; 

20. Distinção jurídica das espécies tributárias; Imposto; Taxa; Impostos e Contribuições de Melhoria; 
Contribuições Sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas; Contribuições de Custeio do serviço de iluminação pública; Empréstimos Compulsórios; 
Contribuições sociais: de intervenção no domínio econômico, de categorias profissionais, Contribuição 
de melhoria; Preço público;  

21. Dívida Ativa; Conceito; Inscrição; a presunção de certeza e liquidez; Consectários; 
22. Processo Tributário: Execução Fiscal, Consignação em pagamento, Ação Declaratória, Ação anulatória, 

Ação de repetição de indébito; Ações cautelares e mandado de segurança; Tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública; Certidões Negativas; 

23. Lei Federal Nº 4.320/64 e atualizações; 
24. Finanças municipais: tributos e outras receitas municipais; 
25. Orçamento. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 
MACHADO, Hugo de Brito.Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BASIL. (texto atualizado até a data do encerramento 
das inscrições no concurso). 
Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. (texto atualizado até a data do 
encerramento das inscrições no concurso). 
Lei de Execução Fiscal. Lei n° 6.830 de 22 de setembro de 1980. (texto atualizado até a data do 
encerramento das inscrições no concurso). 
Lei Complementar 116/2003. (texto atualizado até a data do encerramento das inscrições no concurso). 
Decreto-lei 406/1968. 
 
 
BIBLIOTECÁRIO 
 
1. Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: conceitos, fundamentos metodologias. 
Organização e administração de bibliotecas: conceitos e funções 
2. Tratamento da Informação em ambientes tradicionais e em ambientes virtuais. Descrição 
bibliográfica de materiais impressos e multimídia: conceitos, processos, instrumentos, produtos. 
Representação temática de documentos impressos e multimídia: conceitos, processos, instrumentos, 
produtos.   
3. Serviços, produtos e recursos informacionais. Comportamento, necessidades e demandas dos 
usuários. Uso e mediação da informação. Serviço de referência e informação. Circulação e fornecimento de 
documentos. Disseminação da informação. Formação, desenvolvimento e preservação de acervos. Fontes 
de informação: tipologia, características e utilização. Biblioteca digital. Compartilhamento de recursos e 
cooperação bibliotecária. 
4. Normalização de documentos: conceitos, objetivos, normas brasileiras.  
  
Bibliografia sugerida: 
 
ARAÚJO JÚNIOR, R. H. Precisão no processo de busca e recuperação da informação. Brasília: Thesaurus, 
2007. p. 19-47. 
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BOCCATO, V. R. C. ; GRACIOSO, L. S. Estudos de linguagem em ciência da informação. Campinas: Alínea, 
2011. p. 9-67. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Vocabulário jurídico. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/thesaurus/>. Acesso em: 19 abr. 2012. 
CALDAS, M. A. E. et  al. Documentos acadêmicos: um padrão de qualidade. 2.ed. rev. ampl. Recife: Editora 
Universitária, 2010. 
CAMPELLO, B; CALDEIRA, P. T. (Org.) Introdução às fontes de informação. 2.    ed.  Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008    
CLASSIFICAÇÃO Decimal Universal: 2ª edição-padrão internacional em língua portuguesa. 2.ed. Brasília: 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 2007.  
DIAS, G. D.: SILVA, T. E. da.; CERVANTES, B. M. N. Política de desenvolvimento de coleções para 
documentos eletrônicos: tendências nacionais e internacionais. Encontros Bibli: revista eletrônica de 
biblioteconomia e ciência da informação, v. 17, n. 34, p.42-56, maio/ago. 2012. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2012v17n34p42>  . Acesso em: 27 fev. 
2013 
FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. Manual para normalização de publicações técnico-científicas.  8. 
ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2007.  
LANCASTER, F. W. Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2003. 
MACIEL, A.C.; MENDONÇA, M.A.R. Bibliotecas como organizações. 1. ed. rev. Rio de Janeiro: Interciência, 
2006.   
OLIVEIRA, Marlene de.; OLIVEIRA, Marlene de.; ARAÚJO, Eliany Alvarenga de; OLIVEIRA, Marlene de.; 
ANDRADE, Maria Eugênia Albino.; OLIVEIRA, Marlene de.; CENDÓN, Beatriz Valadares; MOTA, Francisca 
Ros. Ciência da informação e biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação. 2. ed. Belo 
Horizonte: Ed da UFMG, 2011.   
OLIVER, C. Introdução à RDA: um guia básico. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2011. 
PASSOS, E. ; BARROS, L. V. Fontes de informação para pesquisa em direito. Brasília: Briquet de Lemos 
Livros, 2009. 
RIBEIRO, A. M.C.M. Catalogação de recursos bibliográficos: AACR2r em MARC 21. Brasília: Edição do 
autor, 2006. 
SANTOS, P. L. V. A. C.; CORRÊA, R. M. Catalogação: trajetória para um código internacional. Niterói: 
Intertexto, 2009. 
SILVA, F. C. C. ; SALES, R. (Org.) Cenários da organização do conhecimento: linguagens documentárias em 
cena. Brasília: Thesaurus, 2011. P. 111-168. 
SOUTO, L. F. Informação seletiva, mediação e tecnologia: a evolução dos serviços de disseminação seletiva 
da informação. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.    
SMIT, J. W. Análise documentária de documentos fotográficos. In: SILVA, F.C.C.; SALES, R. (Orgs.). 
Cenários da organização do conhecimento: linguagens documentárias em cena.  Brasília: Thesaurus, 2011. 
p. 265-286. 
TAMMARO, A. M.; SALARELLI, A. A. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2008.     
VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de informação. 3. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2010. 
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O Exmo. Sr. Prefeito de Matozinhos/MG torna público que estarão abertas, no período a seguir 

indicado, as inscrições para o Concurso Público para provimento dos cargos públicos efetivos da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG conforme leis municipais nos 083/51, 1999/07, 

2000/07, 2001/ 07, 2.130/11 e 2.145/11 e suas alterações, demais legislações pertinentes e 

normas estabelecidas neste Edital. 

1 - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e seus eventuais aditamentos, 

bem como pelas instruções, comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas às 

legislações pertinentes e sua execução realizar-se-á sob a responsabilidade técnica e operacional 

da Fundação Mariana Resende Costa - FUMARC, localizada na Rua Diamante, nº 1.100 – São 

Joaquim – CEP 32113-000 - Contagem/MG, com apoio da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, 

situada à Praça Bom Jesus, 99 - Centro. CEP: 35000-720. Matozinhos - MG. 

1.2 - O Concurso Público compreenderá a realização de provas objetivas compostas de questões 

de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos e de Provas de 

Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Nível Superior. 

1.3 - O presente concurso público, dentro do prazo de sua validade, destina-se ao preenchimento 

das vagas previstas neste Edital, mais aquelas que vierem a vagar ou forem criadas dentro do 

prazo de validade do concurso. 

1.4 - O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 

de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual 

período a critério exclusivo da Prefeitura Matozinhos/MG. 

1.5 - A participação do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das normas e 

das condições do Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas 

legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações 

relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele 

estivessem transcritos e acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

1.6 - Todos os horários definidos neste edital e seus eventuais aditamentos e retificações, assim 

como nas comunicações e convocações dele decorrentes, têm como referência o horário oficial de 

Brasília-DF. 

1.7 - Os candidatos aprovados no concurso público regulamentado por este Edital terão sua 

relação de trabalho regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matozinhos (Lei 
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Municipal nº 083/51), pelas Leis Municipais nos 1999/07, 2000/07 e 2001/07, 2.130/11, 2.145/11 e 

pelas demais legislações pertinentes.  

1.8 - Local de Trabalho: Órgãos do Poder Executivo do Município de Matozinhos. 

1.9 - Todas as publicações oficiais (Edital, eventuais alterações, atos, avisos, comunicados e 

resultados) referentes a este Concurso Público serão realizadas, nos termos do artigo 97 da Lei 

Orgânica Municipal, através de publicações oficiais, afixação no Quadro Oficial de Avisos no hall da 

Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, Praça Bom Jesus, 99 - Centro. CEP: 35000-720. 

Matozinhos – MG e divulgação nos endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e 

www.matozinhos.mg.gov.br. 

1.10 - Aos candidatos cumpre o dever de acompanharem as referidas publicações e divulgações 

nos meios elencados no item 1.9. 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS 

2.1 - O número de vagas, cargos, vencimentos, escolaridade mínima exigida e carga horária são as 

constantes no item 2.2 deste Edital. 

2.1.1 - Os candidatos aos cargos cuja profissão exija formação acadêmica específica e que 

possuam regulamentação própria, além da comprovação de escolaridade mínima exigida, deverão 

apresentar registro do órgão competente. 

2.2 - VAGAS, CARGOS, VENCIMENTOS, ESCOLARIDADE E CARGA HO RÁRIA  

Descrição do Cargo Vagas  

Vagas 
destinadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal  

Escolaridade Mínima 
Exigida Vencimento 

ADVOGADO  1 - 20 horas Superior Completo R$ 1.981,26 

ASSISTENTE SOCIAL 2 - 30 horas Superior Completo R$ 1.981,26 

ENFERMEIRO 1 - 40 horas Superior Completo R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO DO PSF 5 1 40 horas Superior Completo R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA CAPS 1 - 40 horas Superior Completo R$ 3.266,43 

ENFERMEIRO PARA URGENCIA  1 - 40 horas Superior Completo R$ 3.266,42 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇAO 3 - 24 horas Superior Completo R$ 1.542,91 

FARMACEUTICO  1 - 20 horas Superior Completo R$ 1.981,26 

NUTRICIONISTA 2 - 20 horas Superior Completo R$ 1.981,26 

PSICOLOGO 5  1 20 horas Superior Completo R$ 1.981,26 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 -  20 horas Superior Completo R$ 1.981,26 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAUDE  26 3  40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

AGENTE DE ZOONOSES 9 1  40 horas Fundamental Completo R$ 768,70 

MONITOR DE ESPORTE 1  - 40 horas Fundamental Completo R$ 760,70 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 33 3  30 horas Fundamental Incompleto R$ 760,70 

OPERADOR DE MAQUINA 
LEVE* 1  - 30 horas 

Fundamental 
Incompleto 

R$ 791,56 

MOTORISTA DE AMBULANCIA 6  1 30 horas 

Fundamental 
Incompleto + Carteira 

Nacional de 
Habilitação “Categoria 

B”. 

R$ 789,95 

MOTORISTA DE VEICULOS 
LEVES  1 -  30 horas 

Fundamental 
Incompleto + Carteira 

Nacional de 
Habilitação “Categoria 

B”. 

R$ 776,63 

MOTORISTA DE VEICULOS 
PESADOS 2 -  30 horas 

Fundamental 
Incompleto + Carteira 

Nacional de 
Habilitação “Categoria 

D”. 

R$ 791,56 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9  1 30 horas Médio Completo R$ 791,56 

AUXILIAR DE SECRETARIA 
ESCOLAR 6  1 30 horas 

 
Médio Completo R$ 762,12 

FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 6 1  30 horas 

 
Médio Completo R$ 884,97 

MONITOR DE CRECHE 20  2 30 horas Médio Completo R$ 764,91 

MONITOR DE SAUDE MENTAL 1 - 30 horas Médio Completo R$ 789,95 

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS 1 - 30 horas Médio Completo R$ 776,63 

TECNICO EM ENFERMAGEM 16  2 40 horas 
Ensino Técnico 

Completo 
R$ 884,97 

TECNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 1  - 30 horas 

Ensino Técnico 
Completo 

R$ 937,80 

TOTAL VAGAS 164  18 
  

 

2.3 - DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS  

Descrição do 
Cargo Atribuição do cargo 
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ADVOGADO  

Instruir e dar parecer em processos; acompanhar o andamento de processos que 
envolvem o Município; prestar assistência e assessoria jurídica aos órgãos da 
Administração Direta; apresentar recursos nas instâncias competentes; comparecer as 
audiências e outros atos, para defender os direitos ou interesses do Município; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

Identificar e analisar problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem; 
planejar ações de integração e promoção social, para prevenir ou eliminar desajustes 
de natureza biopsicossocial; promover a integração ou reintegração dos indivíduos à 
sociedade; fazer análises socioeconômicas dos habitantes do município; cadastrar 
pessoas ou famílias que vivem em condições de miséria extrema, visando sanar esta 
condição; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

ENFERMEIRO Descrição de atribuições conforme Decreto nº 2.876 de 22/04/2015 

ENFERMEIRO DO 
PSF 

Supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, planejar e 
desenvolver o treinamento sistemático da equipe de enfermagem, avaliando as 
necessidades e os níveis de assistência prestada; aprimorar e introduzir novas 
técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, execução e 
avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e 
controlar sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à 
gestante, a parturiente e ao recém-nascido; participar de programas e atividades de 
educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo da família e da 
população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

ENFERMEIRO 
PARA CAPS Descrição de atribuições conforme Decreto nº 2.876 de 22/04/2015 

ENFERMEIRO 
PARA URGENCIA  Descrição de atribuições conforme Decreto nº 2.876 de 22/04/2015 

ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇAO 

Coordenar e orientar trabalho diretamente com os alunos e familiares; viabilizar ações 
que contribuam para o crescimento moral, intelectual e humano; manter intercâmbio 
com instituições educacionais e/ou outros profissionais; analisar os resultados obtidos 
com as atividades de capacitação docente; elaborar, avaliar e selecionar material 
didático a ser utilizado nas unidades escolares; orientar os professores sobre as 
estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas possam ser trabalhadas, a 
nível pedagógico; encaminhar às instituições especializadas os alunos com dificuldade; 
promover a integração do aluno no mundo do trabalho, proceder, com auxílio dos 
professores, ao levantamento das características sociais, econômicas e linguísticas do 
aluno e sua família; analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno; 
promover estudo de dados, análise das informações e elaboração de relatórios, 
tabelas e gráficos; orientar e supervisionar a aplicação de métodos, técnicas e 
procedimentos didáticos, bem como a execução dos planos e programas 
estabelecidos; elaborar, avaliar e selecionar material didático a ser utilizado nas 
unidades escolares; participar de reuniões com pais, professores e demais 
profissionais de ensino; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

FARMACEUTICO  Descrição de atribuições conforme Decreto nº 2.876 de 22/04/2015 

NUTRICIONISTA Descrição de atribuições conforme Decreto nº2.876 de 22/04/2015 

PSICOLOGO Descrição de atribuições conforme Decreto nº2.876 de 22/04/2015 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Realizar avaliação, prescrição e tratamento fisioterápico em pacientes portadores de 
doenças do aparelho locomotor, doenças neurológicas e doenças respiratórias; 
participar de grupos operativos e ações de educação em saúde; observar as normas 
de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
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AGENTE 
COMUNITÁRIO 

DE SAUDE  

Desenvolver atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, nos domicílios e na 
comunidade; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

AGENTE DE 
ZOONOSES 

Executar controle de roedores e vetores nocivos à saúde humana e animal; proceder à 
busca e observação adequada de animais suspeitos de doenças; cumprir os preceitos 
e normas indispensáveis ao controle e erradicação de zoonoses; encaminhar todo o 
material coletado para análise laboratorial; fornecer dados e subsídios necessários à 
elaboração de relatórios e pareceres; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

MONITOR DE 
ESPORTE 

Participar da programação e execução de programas e atividades esportivas, 
recreativas e de lazer do Município; promover realização de certames esportivos; 
colaborar com a comunidade na realização de competições esportivas e atividades 
recreativas; participar da elaboração do calendário esportivo do Município; recepcionar 
delegações esportivas; controlar a utilização de quadras, ginásios e equipamentos 
esportivos, executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

GERAIS 

Executar serviços de limpeza em geral, nas dependências e instalações dos próprios e 
escolas municipais; realizar trabalhos na copa e cozinha, preparando e servindo o 
café, recolhendo, lavando e guardando os utensílios; executar trabalhos de limpeza; 
efetuar carga e descarga de material e mercadorias, deslocando-os aos locais 
estabelecidos, utilizando-se de esforço físico para a remoção do objeto; efetuar os 
serviços de plantio, poda, coleta de mudas e conservação de parques e jardins; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

OPERADOR DE 
MAQUINA LEVE 

Executar trabalhos de aração, curva de nível, plantio e colheita com trator agrícola em 
locais próprios municipais; recolher e transportar lixo urbano, utilizando-se de trator e 
demais implementos e/ou equipamentos disponíveis; registrar as quantidades de 
trabalho executado, anotando horários, quilometragem e outros dados; zelar pela 
manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados; atender as 
normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

MOTORISTA DE 
AMBULANCIA 

Transportar doentes, dentro e fora do Município; manter o veículo em condições de 
conservação e funcionamento; providenciar conserto, abastecimento, lubrificação, 
limpeza e troca de peças; preencher formulário de quilometragem; atender às normas 
de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

MOTORISTA DE 
VEICULOS 

LEVES  

Conduzir veículos de passageiros e cargas leves; manter o veículo em condições de 
conservação e funcionamento; providenciar conserto, abastecimento, lubrificação, 
limpeza e troca de peças; apanhar os usuários ou esperá-los em pontos pré-
determinados; preencher formulário de quilometragem dos veículos da frota municipal; 
realizar viagens; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

MOTORISTA DE 
VEICULOS 
PESADOS 

Conduzir veículos de cargas e transportar mercadorias; manter veículo em condições 
de conservação e funcionamento; providenciar conserto, abastecimento, lubrificação, 
limpeza e troca de peças; preencher formulário de quilometragem dos veículos da frota 
municipal; realizar viagens; carregar e descarregar mercadorias; atender as normas de 
segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 
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ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Executar trabalhos de datilografia/digitação, registros em livros, fichas, redigir projetos 
de lei, minutas, pareceres, ofícios, portarias, decretos, certidões, declarações, 
atestados e outros atos; informar, quando solicitado, aos órgãos públicos, dados sobre 
servidores, preenchendo formulários ou atendendo telefones; atualizar os dados dos 
servidores, como endereço, férias, alterações de vencimento, advertências, férias-
prêmio e outros, para atender aos dispositivos legais; emitir guias de recolhimento de 
tributos municipais; fazer levantamento de dívidas, inclusive dívida ativa; recepcionar 
pessoas; receber e estabelecer chamadas telefônicas internas e externas, selecionar e 
distribuir correspondências relativas ao órgão; zelar pela guarda, manutenção e 
conservação dos equipamentos e demais instrumentos utilizados no trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

AUXILIAR DE 
SECRETARIA 

ESCOLAR 

Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, recebendo 
correspondências e efetuando encaminhamentos; atender às chamadas telefônicas, 
anotando ou enviando recados; datilografar e/ou digitar textos, documentos, tabelas e 
outros originais, bem como conferir originais; arquivar processos, publicações e 
documentos diversos de interesse da educação; receber, conferir e registrar a 
tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; 
atender ao público em geral, prestando informações pertinentes à educação e aos 
trabalhos desenvolvidos na sua unidade de trabalho; encaminhar pessoas a outras 
unidades administrativas; realizar escrituração escolar; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

FISCAL DE 
TRIBUTOS 

MUNICIPAIS 

Fazer cumprir a legislação tributária municipal; lavrar auto de infração e impor 
penalidade; informar sobre processo administrativo tributário; orientar o sujeito passivo 
de obrigação tributária principal e acessória; examinar e analisar livros fiscais, 
talonários, balanços e outros documentos do contribuinte, verificando o tipo de 
lançamento a que está sujeito o estabelecimento, para efeito de cobrança de tributos 
municipais; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

MONITOR DE 
CRECHE 

Monitorar as crianças nas creches em regime de cooperação técnica e pedagógica 
com professores e pais; responsabilizar-se pela guarda e assistência à criança em 
suas necessidades diárias; cuidar da higiene; auxiliar na limpeza e cocção da 
alimentação a ser servida para as crianças; auxiliar no desenvolvimento de atividades 
lúdicas e pedagógicas; participar de reuniões e cursos, quando convocada; prestar 
informações à direção sobre o comportamento das crianças; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

MONITOR DE 
SAUDE MENTAL 

Atender os usuários em oficinas laborais; desenvolver as habilidades psicomotoras dos 
usuários das oficinas; dar continuidade ao tratamento psiquiátrico; valorizar a 
autoestima dos pacientes; ensinar os pacientes a fazerem objetos artesanais; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

FISCAL DE 
OBRAS E 

POSTURAS 

Fazer cumprir a legislação municipal relativa a edificações, parcelamentos, uso e 
ocupação do solo e demais disposições da legislação urbanística; desenvolver tarefas 
concernentes a fiscalização de obras particulares e posturas municipais; lavrar auto de 
infração e embargo de obras executadas em desacordo com o projeto aprovado ou em 
descumprimento à legislação pertinente; fazer cumprir a legislação sobre as posturas e 
obras municipais; lavrar autos de infração e imposição de multas; cumprir diligências; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

TECNICO EM 
ENFERMAGEM Descrição de atribuições conforme Decreto nº2.876 de 22/04/2015 
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TECNICO EM 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Fazer levantamento dos locais insalubres e perigosos; providenciar a implantação de 
métodos de segurança; fiscalizar periodicamente os locais de risco, propondo métodos 
para diminuir ou eliminar a ocorrência de acidentes; controlar e analisar os acidentes 
de trabalho, providenciar todas as medidas necessárias à diminuição dos índices de 
acidentes; providenciar os equipamentos necessários à segurança no trabalho; 
analisar acidentes de trabalho ocorridos, identificando suas causas e emitindo 
propostas de melhorias das condições de segurança; coordenar as campanhas de 
prevenção de acidentes no trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

 
3 – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

3.1 - O candidato aprovado, quando nomeado neste Concurso Público será investido no cargo, se 

atendidas às seguintes exigências na data da posse: 

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso, na forma estabelecida neste Edital; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 §1º da Constituição Federal/88, combinado com o 

Decreto federal nº70.436/72; 

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da posse, salvo se já emancipado; 

d) encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

e) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

f) em caso de candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar; 

g) possuir a qualificação exigida para o exercício do respectivo cargo pretendido, de acordo com o 

disposto nos itens 2.1.1 e 2.2 deste Edital, inclusive no que se refere ao registro profissional junto 

ao órgão de classe competente, se exigido.  

h) cumprir as determinações deste Edital; 

i) Gozar de boa saúde física e mental, estando apto para exercer todas as atribuições do cargo 

para o qual for nomeado, contido neste Edital e previsto em legislação específica, a ser aferida em 

perícia médica oficial, nos termos da lei.   

3.2 - O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, para efeito de posse no cargo público 

efetivo, os seguintes documentos: 

a) original e fotocópia ou fotocópia autenticada da carteira de identidade ou de documento único 

equivalente, de valor legal, com fotografia; 

b) original e fotocópia ou fotocópia autenticada do CPF próprio; 

c) uma fotografia 3x4 recente; 

d) original e fotocópia ou fotocópia autenticada do título de eleitor com comprovante de votação na 

última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a Justiça 

Eleitoral; 
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e) original e fotocópia ou fotocópia autenticada do certificado de reservista ou documento 

equivalente, se do sexo masculino; 

f) original e fotocópia ou fotocópia autenticada de certidão de casamento, se for o caso; 

g) original e fotocópia ou fotocópia autenticada do PIS/PASEP ou NIT, caso seja cadastrado; 

h) original e fotocópia ou fotocópia autenticada do comprovante de Contribuição Sindical, quando 

pago; 

i) declaração de que não é aposentado por invalidez, a ser preenchido pelo candidato em 

formulário próprio, fornecido pelo órgão Municipal competente; 

j) original e fotocópia ou fotocópia autenticada do comprovante de residência atualizado; 

k) fotocópia, autenticada em cartório, de documentação comprobatória de escolaridade, conforme 

habilitação exigida para o cargo, observado o disposto nos itens 2.1.1 e 2.2, quando se tratar de 

profissão regulamentada; 

l) laudo médico atestando a aptidão física e mental do candidato fornecido pelo órgão municipal 

competente; 

m) declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse. 

3.3 - Para a posse, o candidato nomeado realizará os exames admissionais exigidos pelo Serviço 

de Pessoal da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, a saber: 

a) hemograma completo; 

b) glicemia de jejum; 

c) sumário de urina; 

d) parasitológico de fezes. 

3.4 - O laudo médico terá efeito conclusivo sobre as condições físicas, sensoriais e mentais 

necessárias ao exercício das atribuições do cargo público efetivo observando à legislação 

específica e regimentos internos da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG. 

3.5 - Na inspeção médica poderão, a critério clínico, serem exigidos novos exames e testes 

complementares àqueles descritos no item 3.3, considerados como necessários para a conclusão 

do exame médico admissional. 

3.5.1 - O candidato considerado INAPTO no exame médico admissional, observado o direito ao 

contraditório e da ampla defesa, estará impedido de tomar posse e terá tornado sem efeito seu ato 

de nomeação. 
 

4 – INSCRIÇÕES  

4.1 - Disposições Gerais 
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4.1.1 - Antes de efetuar o procedimento de inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o 

candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos neste Edital.  

4.1.2 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, 

assim como inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico ou outro meio que não os 

estabelecidos neste Edital. 

4.1.3 - A isenção, inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e 

intransferíveis. 

4.1.4 - O candidato poderá concorrer a apenas 01 (um) dos cargos previstos neste Edital, devendo 

especificá-lo no Requerimento Eletrônico de Inscrição, conforme discriminado no item 2.2, deste 

Edital, prevalecendo à última inscrição no caso de multiplicidade. 

4.1.5 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Requerimento Eletrônico de 

Inscrição e de Isenção que comprometam a lisura do certame determinará o cancelamento da 

inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das 

sanções civis e penais cabíveis, sendo assegurado ao candidato o direito do recurso previsto no 

item 4.1.5.1 deste Edital, ressalvando, para tanto, quando a responsabilidade for atribuível aos 

organizadores do Concurso Público.  

4.1.5.1 - Caberá recurso, dirigido em única e última instância à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MATOZINHOS/MG, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil após a data de 

publicação do ato de cancelamento ou anulação da inscrição do referido candidato. 

4.1.6 - Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos pedidos 

de alteração do código de opção do cargo, transferências de inscrições ou pagamentos da taxa de 

inscrição ou da isenção da taxa de inscrição 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 pessoa com deficiência, bem como a exclusão e cancelamento do 

Requerimento Eletrônico de inscrição. 

4.1.7 - Após confirmação dos dados, o candidato receberá por meio do e-mail cadastrado no ato da 

inscrição ou isenção, o “Número de Controle”, com o qual poderá acessar e acompanhar 

informações do seu cadastro, tais como: consultar dados, gerar boleto, gerar 2ª via do boleto, 

verificar se o pagamento da taxa de inscrição está confirmado ou se seu pedido de isenção foi 

deferido ou indeferido, e ainda consultar e imprimir o Cartão de Informação com o local de prova, 

etc. 

4.1.7.1 - Ao imprimir o Cartão de Informação – CI, o candidato receberá o “número definitivo de 
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inscrição”, que juntamente com o nº do CPF, terá acesso, via internet, aos resultados neste 

processo seletivo. 

4.1.8 - As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, eximindo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG e 

a FUMARC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou 

incompleto ou código incorreto referente ao cargo pretendido fornecido pelo candidato, bem como 

a informação acerca de pessoa com deficiência sem a observância da Legislação competente 

indicado no item 6 e subitens. 

4.1.9 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG e a FUMARC não se responsabilizam, 

quando os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis, por inscrições não recebidas por 

falhas de comunicação; eventuais equívocos provocados por operadores das instituições 

bancárias, assim como no processamento do boleto bancário; congestionamento das linhas de 

comunicação; falhas de impressão; problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos 

candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e 

impressão do boleto bancário ou da 2ª (segunda) via do boleto bancário. 

4.1.10 - Não se exigirá do candidato, no ato da inscrição, cópia de nenhum documento, sendo de 

sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados no Requerimento Eletrônico de 

Inscrição, sob as penas da lei. 

4.1.11 – Permanecendo dúvidas, após ler atentamente o edital, quanto ao procedimento ou 

dificuldade na inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a FUMARC no telefone (31) 

3249-7455 para orientações. 

4.2 - Procedimentos para inscrição, taxas e formas de pagamento 

4.2.1 - Período de inscrição: via internet das 09h00min (nove) do dia 14 de março de 2016 às 

23h59min (vinte e três e cinquenta e nove) do dia 1 2 de abril de 2016 (horário de Brasília), no 

endereço eletrônico www.fumarc.org.br.  

4.2.1.1 - Para os candidatos que tiverem dificuldade de acesso à internet, a Prefeitura de 

Matozinhos disponibilizará terminal de computador e pessoal para auxiliar na realização de 

inscrições no endereço: Praça do Rosário, S/N, Centro, Sala do Telecentro – Palácio da Cultura - 

Matozinhos, dentro do horário de funcionamento do local (das 12h00min às 17h00min, em dias 

úteis, de segunda a sexta-feira). 

4.2.2 - O candidato deverá preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, transmitir os dados 

pela Internet, gerar e imprimir o boleto bancário que estará disponível para impressão durante o 

período de inscrição. 
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4.2.3 - O valor da Taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Concurso Público será: 

ESCOLARIDADE DO CARGO VALOR DA TAXA 

Nível Fundamental Incompleto e Completo 40,00 

Nível Médio e Técnico 50,00 

Nível Superior 70,00 
 

4.2.4 - Além de assumir as condições previstas neste Edital, o candidato deverá preencher 

corretamente o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o cargo, de acordo com o item 2.2 

deste Edital, e informar todos os dados solicitados, sendo desejável a informação inclusive de 

endereço eletrônico (e-mail) para correspondência e eventual envio de informações de interesse do 

candidato, durante o processo.  

4.2.5 - O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em 

impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do 

código de barras.  

4.2.6 - A impressão do boleto bancário ou a segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é 

de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MATOZINHOS/MG e a FUMARC de eventuais dificuldades da leitura do código de barras e 

consequente impossibilidade de efetivação da inscrição. 

4.2.7 - A segunda via do boleto bancário ficará disponível para impressão até às 16 (dezesseis) 

horas do último dia de pagamento, 13 de abril de 20 16. 

4.2.8 - O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em  

dinheiro, do valor da taxa de inscrição, nas redes bancárias, observado os horários de atendimento 

e das transações financeiras de cada instituição bancária, até o último dia de pagamento, 13 de 

abril de 2016 . O pagamento, por si só, não garante a inscrição do candidato para participar do 

Concurso Público. 

4.2.9 - Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 

localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, considerando o 

primeiro dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição 

determinado neste Edital. 

4.2.10 - Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 

transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, cartão de crédito, ordens de 

pagamento ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital. 
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4.2.11 - O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente 

quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do pagamento, não 

sendo considerado para tal a apresentação do comprovante de agendamento de pagamento.  

4.2.12 - A inscrição somente será processada e validada após a confirmação à FUMARC, pela 

instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente ao candidato, sendo 

automaticamente desconsiderado o requerimento eletrônico de inscrição em que o pagamento não 

for comprovado ou que for feito a menor. 

4.2.13 - Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data 

estabelecida no boleto bancário. 

4.2.14 - Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do 

pagamento da taxa de inscrição. 

4.2.15 - Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente do cargo escolhido, prevalecerá 

a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recente. As demais inscrições 

realizadas serão desconsideradas. 

4.2.16 - Somente será considerada efetivada a inscrição do candidato que realizar o pagamento 

exato da taxa de inscrição nos termos do presente Edital, bem como as inscrições deferidas 

através dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

4.2.17 - A listagem dos candidatos que tiverem as inscrições deferidas será publicada oficialmente 

pelo Município, no Quadro de Aviso Oficial no hall da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG e 

divulgada nos endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e www.matozinhos.mg.gov.br, até o dia 

19/04/2016.  

4.2.17.1 - Caberá recurso quanto ao indeferimento da inscrição por problemas ocasionados no 

pagamento do valor da inscrição, conforme previsto no item 12.1, alínea “b”. 

4.3 – Devolução do valor da Taxa de Inscrição  

4.3.1 - O valor da taxa de inscrição poderá ser devolvido nos seguintes casos: 

4.3.1.1 - quando o mesmo boleto for pago em duplicidade; 

4.3.1.2 - quando paga fora do prazo estipulado; 

4.3.1.3 - na hipótese de cancelamento, suspensão ou não realização do Concurso Público;  

4.3.1.4 - no caso de alteração ou extinção do cargo para o qual o candidato estiver inscrito. 

4.3.2 - Nas hipóteses previstas no item 4.3.1, o candidato deverá requerer a devolução do valor da 

inscrição da seguinte forma: 

a) imprimir, preencher e assinar o requerimento (Anexo VI ) disponibilizado no endereço eletrônico 

www.fumarc.org.br, informando os seguintes dados: 
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a.1) nome completo, número da identidade e da inscrição no Concurso Público; 

a.2) cargo pretendido; 

a.3) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e 

CPF do titular da conta; 

a.4) endereço completo; 

a.5) número de telefones, com código de área, para eventual contato. 

b) apresentar o requerimento preenchido e assinado, acompanhado de cópia de seu documento de 

identidade, à FUMARC na forma e no prazo previstos no item 4.3.2.1 deste Edital. 

4.3.2.1 - A apresentação do requerimento de solicitação de devolução do valor da taxa de 

inscrição, devidamente assinado, bem como da cópia do documento de identidade, deverá ser feita 

em até 30 (trinta) dias após a publicação do ato que tenha ensejado a devolução da taxa de 

inscrição especificados no item 4.3.1, no protocolo da FUMARC das 9h às 12h ou das 13h30min às 

17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados ou por SEDEX ou Carta com AR para o endereço 

Rua Diamante, nº 1.100 – São Joaquim – CEP 32113-000 - Contagem/MG,. 

4.3.2.2 - O requerimento e a cópia do documento de identidade deverão ser entregues ou enviados 

em um envelope, tamanho ofício, fechado, identificado externamente em sua face frontal com os 

seguintes dados: Concurso Público Prefeitura Municipal de Matozinhos – Ref. Devolução do valor 

da taxa da inscrição, nome completo, número de controle e o cargo pretendido. 

4.3.2.3 - A devolução do valor da inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao 

término do prazo fixado no item 4.3.2.1 deste Edital por meio de depósito bancário na conta 

corrente indicada pelo candidato no formulário de devolução. 

4.3.2.4 - O depósito bancário não poderá ser realizado em contas salários ou contas poupanças. 

4.3.2.5 - Nos casos previstos nos itens 4.3.1.3 e 4.3.1.4, o valor a ser devolvido ao candidato será 

corrigido monetariamente pela variação positiva do IGPM desde a data do pagamento da inscrição 

até a data da efetiva restituição. 

4.3.2.6 - No caso previsto no item 4.3.1.4, o candidato, tendo interesse, poderá realizar uma nova 

inscrição em outro cargo pretendido, efetuando novo pagamento.  

4.3.2.7 - Não haverá transferência do valor da taxa de inscrição, mesmo que seja para outro cargo 

de mesmo valor de inscrição. 

5 – ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

5.1 - A Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição será concedida a todos aqueles candidatos 

que, em razão de limitação de ordem financeira, não possam arcar com o pagamento da taxa de 

inscrição, sob pena do comprometimento do sustento próprio e de sua família, independentemente 
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de estarem desempregados ou não, podendo esta situação de hipossuficiência ser comprovada 

por qualquer meio legalmente admitido. Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na 

Constituição Federal/88, o candidato de baixa renda, que comprove estar inscrito no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, nos termos do Decreto Federal nº 

6.135, de 26 de junho de 2007 ou que estiver desempregado na data da solicitação a que se refere 

este item, preenchendo, pois, os requisitos da Lei Estadual nº 13.392, de 07 de dezembro de 1999, 

poderá requerer a isenção do pagamento do valor da Inscrição.   

5.1.1 - Para solicitar a isenção, o candidato deverá preencher, no período de 14 a 16 de março de 

2016, o Requerimento Eletrônico de Inscrição informando os dados exigidos em todos os campos 

e, após confirmação dos dados, clicar em “Requerimento de Isenção da Taxa” e imprimi-lo. 

5.1.2 - No Requerimento de Isenção da Taxa, o candidato firmará declaração de que sua situação 

econômico-financeira não lhe permite pagar a taxa de inscrição no concurso sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo teor de sua declaração. 

5.1.3 - O candidato deverá apresentar o Requerimento de Isenção da Taxa assinado e 

acompanhado da documentação comprobatória, em envelope formato ofício, fechado e identificado 

com os seguintes dados: Concurso Público Prefeitura Municipal de Matozinhos – Solicitação de 

Isenção da Taxa – nome do candidato, número de controle e o cargo pretendido pelo candidato, 

das seguintes formas: 

a) via Correios, por Sedex ou por carta com Aviso de Recebimento, à FUMARC – Setor de 

Concursos, Rua Diamante, nº 1100, B. São Joaquim, CEP 32113-000, Contagem/MG, com os 

custos correspondentes por conta do candidato 

b) pessoalmente ou por terceiros, no endereço expresso neste item, das 9h às 12h ou das 

13h30min às 17h, exclusivamente no período de 14 a 16 de março de 2016 .  

5.1.4 - O Requerimento de Isenção da Taxa deverá ser entregue acompanhado de cópias dos 

documentos pertinentes à comprovação da situação financeira do candidato:  

5.1.4.1 - Caso o candidato se enquadre nos termos previstos no Decreto Federal nº 6.135, de 26 

de junho de 2007, deverá apresentar cópia do comprovante de que está inscrito no Cadastro Único 

para Programas Sociais – CadÚnico, com indicação do Número de Identificação Social – NIS. 

5.1.4.2 - Para o candidato que julgue se enquadrar nos termos da Lei Estadual nº 13.392, de 07 de 

dezembro de 1999, deverá apresentar cópias das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS que contenham foto, assinatura e identificação do candidato, bem como as páginas 

de anotação dos contratos de trabalho com baixa do último emprego e da página subsequente em 

branco, ou documentos idôneos que comprovem que o candidato:  
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a) não teve vínculo empregatício registrado na CTPS. 

b) teve extinto vínculo empregatício. 

c) teve extinto vínculo estatutário com o Poder Público. 

d) encerrou o exercício de atividade legalmente reconhecida como autônoma. 

5.1.4.3 - O cidadão que julgue se enquadrar em outras formas e padrões de hipossuficiência, 

poderá pleitear a isenção, cabendo exclusivamente ao mesmo comprovar sua condição de forma 

suficiente e indubitável, valendo-se de qualquer meio plausível e legalmente admitido, que não 

dispõe de recursos para o pagamento da taxa de inscrição, sem prejuízo do próprio sustento e de 

sua família. 

5.1.5 - A veracidade das informações prestadas pelo candidato será consultada, quando for o caso, 

junto ao órgão gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome e/ou junto a outros órgãos e entidades públicas. 

5.1.6 - As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, o qual 

responderá civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 

5.1.7 - Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que: 

a) deixar de solicitar o pedido de isenção dentro do período fixado no item 5.1.1 ou por meios 

distintos dos previstos neste edital; 

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

c) deixar de instruir seu requerimento com documentos necessários para comprovação da situação 

financeira que não lhe permita pagar a taxa de inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de 

sua família. 

5.1.8 - A comprovação da tempestividade dos requerimentos será feita pela data de entrega ou de 

postagem. 

5.1.9 - A documentação comprobatória da situação financeira que não permita ao candidato pagar 

a taxa de inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família será analisada pela 

FUMARC, que emitirá parecer individualizado para julgamento final da Prefeitura de Matozinhos 

sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

5.1.9.1 - O candidato poderá ser convocado para apresentar documentação original, bem como 

outros documentos complementares, não sendo admitido em hipótese alguma à apresentação, em 

grau de recurso, de novos documentos. 

5.1.10 - O resultado da análise da documentação apresentada para solicitação de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição será publicado oficialmente pelo Município até o dia 24/03/2016,  
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sendo afixada no Quadro de Aviso Oficial no hall da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG e 

divulgada no endereço eletrônico www.fumarc.org.br. 

5.1.11 - O candidato que tiver sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 

indeferida poderá recorrer desta decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, após sua publicação, 

conforme previsto no item 12.1 – alínea “a”. 

5.1.11.1 - A decisão dos recursos será divulgada nos endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e 

www.matozinhos.mg.gov.br e afixada no Quadro de Aviso Oficial no hall da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG até o dia 07/04/2016.  

5.1.11.2 - Após divulgação da decisão dos recursos e sendo o recurso julgado improcedente, o 

candidato poderá efetuar sua inscrição, imprimindo 2ª via do boleto bancário e efetuando o 

pagamento do valor da inscrição até o dia 13/04/2016.  

5.1.11.3 - O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento do respectivo 

boleto terá o pedido de inscrição não efetivado. 

5.1.12 - O candidato cujo requerimento de isenção do pagamento da taxa for deferido estará 

automaticamente inscrito. 

6 – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

6.1 - Considera-se pessoa com deficiência, o candidato que se enquadrar nas categorias 

discriminadas no Decreto Federal n° 3.298, de 20 de  dezembro de 1999, que regulamentou a Lei 

nº. 7.853, de 1989, com as alterações advindas do Decreto Federal n° 5.296, de 02 de dezembro 

de 2004, bem como na Súmula n.º 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

6.1.1 - “A pessoa com deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, disfunção de 

natureza física, sensorial ou mental, que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro de um padrão considerado normal para o ser humano”, conforme estabelecido no artigo 3º 

do Decreto nº 3.298 de 20/12/1999. 

6.1.2 - A definição contida no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, será adotada para fins de 

identificação de cada tipo de deficiência. 

6.1.3 - É garantido ao candidato com deficiência o direito de se inscrever neste processo seletivo, 

desde que as atribuições e aptidões específicas estabelecidas para o cargo pretendido sejam 

compatíveis com a deficiência que possui. 

6.1.4 - Ressalvadas as condições especiais previstas neste Edital, garantidas em razão do disposto 

na Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, o candidato com deficiência participará do 

Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
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conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas 

e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos e a todas as demais normas de regência 

do concurso.  

6.1.5 - Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de 

validade deste Concurso Público, 10% (dez por cento) serão reservadas a candidatos pessoas com 

deficiência, na forma prevista na Lei Estadual nº 11.867, de 28 de julho de 1995 e no Decreto 

Estadual nº 42.257, de 15 de janeiro de 2002. 

6.1.5.1 - Caso a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) resulte em número fracionado, 

este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que o resultado seja 

maior ou igual a 0,5 (cinco décimos), e que não seja ultrapassado o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas totais do concurso público. 

6.1.6 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, 10% (dez por 

cento) delas serão, igualmente, reservadas para candidatos deficientes aprovados no Concurso 

Público. 

6.2 - As vagas reservadas aos candidatos com deficiência que não forem providas por falta de 

candidatos classificados no Concurso Público ou aprovados na perícia médica serão preenchidas 

pelos candidatos de ampla concorrência, com estrita observância da ordem classificatória. 

6.3 - Respeitada a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, o candidato 

deficiente que pretenda concorrer às vagas reservadas por força de lei deverá declarar essa 

condição no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou no Requerimento de Isenção de Taxa, 

observado o disposto no item 6.4 deste Edital. 

6.4 – Para concorrer às vagas reservadas, o candidato com deficiência, durante o preenchimento 

do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou do Requerimento de Isenção de Taxa, além de 

observar o descrito no item 6 e seus subitens, deverá proceder da seguinte forma: 

a) informar se possui deficiência; 

b) selecionar o tipo de deficiência; 

c) especificar a deficiência; 

d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas, indicando-as no 

campo próprio; 

e) manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 

f) enviar laudo médico nos termos do item 6.6 e seus subitens deste Edital, impreterivelmente até o 

último dia de inscrição, 12/04/2016. 

6.4.1 - O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento 

Eletrônico de Inscrição ou do Requerimento de Isenção de Taxa e não cumprir o determinado 
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neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá 

alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 

6.5 - O candidato com deficiência que desejar concorrer somente às vagas destinadas à ampla 

concorrência poderá fazê-lo por escolha e responsabilidade pessoal, informando a referida opção 

no Requerimento Eletrônico de Inscrição e no Requerimento de Isenção de Taxa, não podendo, a 

partir de então, concorrer às vagas reservadas para os candidatos com deficiência. 

6.6 - O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais  para a realização das 

provas, além de cumprir o disposto no item 6.4, deverá enviar ou entregar, de 14/03 a 12/04/2016, 

o Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 

Notas), expedido nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao término das inscrições, o qual deverá 

atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com a provável causa da 

deficiência ou Certificado de Homologação de Readaptação ou Habilitação Profissional emitido 

pelo INSS, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova. 

6.6.1 – O Laudo Médico deverá ser entregue ou enviado em envelope tamanho ofício, fechado e 

identificado com os seguintes dados: Concurso Público da Prefeitura Municipal de Matozinhos – 

Laudo Médico – nome do candidato, número de controle e o cargo pretendido pelo candidato, nas 

seguintes formas: 

a) via SEDEX ou Carta com AR, postado nas Agências dos Correios com os custos por conta do 

candidato, endereçado a FUMARC, Rua Diamante, nº 1.100 – São Joaquim – CEP 32113-000 - 

Contagem/MG, com data de postagem conforme o prazo estabelecido no item 6.6. 

b) pessoalmente ou por terceiro, na FUMARC, Rua Diamante, nº 1.100 – São Joaquim - 

Contagem/MG, das 9h às 12h ou das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 

no prazo estabelecido no item 6.6. 

6.6.2 - O laudo médico citado no item 6.6 deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que 

se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 e 

suas alterações, de acordo com as definições do item 6.1 deste Edital. 

6.6.3 - O Laudo Médico será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do 

Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999 , que regulamentou a Lei nº. 7.853, de 1989, 

com as alterações advindas do Decreto Federal n° 5. 296, de 02 de dezembro de 2004, bem como 

na Súmula n.º 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

6.6.4 - O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este Concurso Público e não será 

devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Matozinhos. 
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6.6.5 – O candidato perderá o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 

deficiência e ao atendimento especial solicitado, mesmo que declarada tal condição no 

Requerimento Eletrônico de Inscrição ou no Requerimento de Isenção de Taxa, por quaisquer dos 

motivos listados abaixo: 

a) não entregar ou enviar o Laudo Médico; 

b) entregar ou enviar o laudo médico fora do prazo definido no item 6.6 do Edital; 

c) apresentar o laudo médico com prazo de expedição superior ao determinado no item 6.6; ou 

d) não conter no Laudo Médico apresentado as informações indicadas no item 6 e seus subitens. 

6.6.6 - A Prefeitura Municipal de Matozinhos designará uma Equipe Multiprofissional que analisará 

o Laudo Médico encaminhado pelo candidato classificado nas provas objetivas, verificando se há 

correspondência entre a Classificação Internacional de Doença - CID - constante do respectivo 

laudo e as exigências do Decreto Federal n.º 3.298/1999 e suas alterações, bem como na Súmula 

n.º 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Em caso negativo, a inscrição como pessoa com 

deficiência será indeferida e o candidato aprovado, nessas circunstâncias, será considerado no 

Concurso Público como candidato às vagas de ampla concorrência.  

6.7 - O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição ou no momento do pedido 

de isenção, atendimento especial para o dia de realização das provas, conforme procedimentos 

descritos no item 6 e seus subitens, indicando as condições de que necessita, conforme previsto 

no art. 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/1999 e suas alterações. 

6.7.1 - O candidato com deficiência que eventualmente não proceder conforme disposto nos itens 

6.4 - alínea “d” deste Edital, não indicando no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou no 

Requerimento de Isenção de Taxa, a condição especial de que necessita, poderá ainda fazê-lo, por 

meio de requerimento conforme Anexo IV , datado e assinado, devendo este ser enviado a 

FUMARC, juntamente com o Laudo Médico previsto no item 6.6, nas formas e prazo previstos no 

item 6.6.1, deste Edital.  

6.7.2 - A realização de provas em condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência 

será condicionada à legislação específica e a sua possibilidade técnica. 

6.7.3 - O candidato com deficiência que necessitar de Tempo Adicional para a realização das 

provas, além de indicar essa necessidade no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou no 

Requerimento de Isenção de Taxa, deverá enviar ou entregar o Laudo Médico acompanhado de 

parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, que justificará a necessidade do tempo 

adicional solicitado pelo candidato, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto Federal n.º 

3.298/1999, até o prazo estabelecido no item 6.6 e nas formas previstas no item 6.6.1, deste Edital. 
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6.7.4 - Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas 

provas nessa linguagem.  

6.7.5 - Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão 

oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24 (vinte e quatro). 

6.8 - A decisão do indeferimento do Atendimento Especial solicitado pelo candidato será publicada 

no Quadro de Aviso Oficial no hall da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG e divulgada nos 

endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e www.matozinhos.mg.gov.br, até a data provável de 

19/04/2016. 

6.9 - Caberá recurso quanto ao indeferimento do pedido de Atendimento Especial, conforme 

previsto no item 12, alínea “c” deste Edital. 

6.9.1 - A decisão dos recursos será divulgada nos endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e 

www.matozinhos.mg.gov.br, até o dia 03/05/2016. 

6.10 - A solicitação de atendimento especial será deferida segundo os critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 

6.11 - O candidato inscrito como deficiente, se classificado, além de figurar na lista geral de 

classificação, terá seu nome publicado em lista à parte, observada a respectiva ordem de 

classificação. 

6.12 - A primeira nomeação de candidato com deficiência, classificado no Concurso Público, dar-

se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao cargo de que trata o presente Edital e as 

demais ocorrerão na 15ª (décima quinta) vaga, 25ª (vigésima quinta) vaga e assim, 

sucessivamente, até a ocupação efetiva do quantitativo de vagas ofertadas, ficando garantida a 

aplicação do mesmo critério no caso do surgimento de novas vagas na vigência do concurso e 

eventual prorrogação, obedecidas as respectivas ordens de classificação. 

6.13 - Os candidatos com deficiência serão convocados para se submeter à perícia médica oficial e 

análise de equipe multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de Matozinhos que atestará 

sobre a sua qualificação como deficiente, nos termos do art. 43 do Decreto Federal n.º 3.298/1999 

e suas alterações e sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do 

cargo, decidindo de forma terminativa sobre a caracterização do candidato como deficiente. 

6.13.1 - A compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo, citada no item 

6.13 será verificada, exclusivamente, pela Prefeitura Municipal de Matozinhos ou por profissionais 

habilitados por ela indicados, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de deficiente ou 

não e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência, observadas: 

a) as informações fornecidas pelo candidato no ato da inscrição; 

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; 
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c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do ambiente de trabalho à 

execução das tarefas; 

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 

utilize, e: 

e) a Classificação Internacional de Doenças – (CID). 

6.13.2 - Concluindo a avaliação pela inexistência de deficiência ou por ser ela insuficiente para 

habilitar o candidato a preencher as vagas reservadas, o candidato será excluído da lista de 

classificação de candidatos com deficiência, mantendo a sua posição na lista geral de 

classificação, observados os critérios do contraditório e da ampla defesa.  

7 – OUTRAS CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO ESPECIAL 

7.1 - Fica assegurado às lactantes o direito de participarem do Concurso Público, de acordo com 

os critérios e condições estabelecidos pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei 

Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei Federal n.º 

10.048/2000. 

7.2 - A candidata que seja mãe lactante deverá requerer, até o encerramento das inscrições, dia 

12/04/2016, por meio do Anexo IV  (Requerimento de Atendimento Especial) indicando esta 

condição, para a adoção das providências necessárias.  

7.2.1 - A candidata que não cumprir o previsto no item 7.2 e não enviar o Anexo IV , nas formas 

previstas no item 6.6.1, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por 

questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas. 

7.2.2 - Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da 

sala em que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento à criança, em sala especial a 

ser reservada pela Coordenação local. 

7.2.3 - Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  

7.2.4 - Para a amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 

Coordenação local. 

7.2.5 - A criança deverá estar acompanhada somente de pessoa maior e capaz, que ficará 

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), cujo acesso será 

autorizado previamente pela Coordenação do Concurso e sua permanência ficará restrita ao local 

apropriado e indicado pela Coordenação local. 

7.2.6 - A candidata, durante o período de amamentação, não terá contato com o responsável pela 

guarda da criança e será acompanhada de uma “fiscal” da FUMARC, prestando-lhe o apoio 

necessário e garantindo que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 
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7.2.7 - A FUMARC não disponibilizará acompanhante para guarda de criança, portanto, a 

candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 

7.3 - O candidato que passar a necessitar de atendimento especial, após o prazo de inscrição, 

deverá entrar em contato com a FUMARC, com antecedência possível da realização das Provas 

pelo telefone (31)3249-7455, das 09h00 às 17h00, exceto sábados, domingos e feriados, para 

obter orientações. 

7.3.1 - O candidato que solicitar atendimento especial conforme previsto no item 7.3 deverá enviar 

laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 (doze) meses, que 

justifique o atendimento especial solicitado, nas formas previstas no item 6.6.1.  

7.3.1.1 - O fornecimento do laudo médico, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do 

candidato.  

7.3.1.2 - O laudo médico valerá somente para este Concurso Público e não será devolvido, assim 

como não serão fornecidas cópias dessa documentação. 

7.4 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no item 7.3 deste Edital, não 

terão a prova e/ou condições especiais atendidas. 

7.5 - A solicitação de atendimento especial será deferida segundo os critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 

8 – CARTÃO DE INFORMAÇÃO (CI)  

8.1 - A FUMARC disponibilizará via INTERNET em até 05 (cinco) dias úteis, antes da data 

programada para realização das provas, o Cartão de Informação – CI, no endereço eletrônico 

www.fumarc.org.br, em que constará data, local e horário de realização da prova, para impressão 

pelo candidato. 

8.2 - A consulta, impressão e conferência do CI são de exclusiva responsabilidade do candidato. 

Caso o candidato não consiga obter o cartão, a partir desta data, deverá entrar em contato, 

pessoalmente ou por terceiro, com a FUMARC, situada à Rua Diamante, nº 1.100 – São Joaquim - 

Contagem/MG, das 9h às 12h ou das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 

ou pelo telefone (31) 3249-7455 para obter orientações de como proceder à impressão do referido 

Cartão de Informação.  

8.3 - No Cartão de Informação estarão impressos o número de inscrição, o nome completo, a data 

de nascimento, o número do documento de identidade, o cargo, bem como a data, o horário e o 

local de realização das provas e outras orientações úteis ao candidato. 

8.4 - É obrigação do candidato conferir os dados constantes do Cartão de Informação, 

especialmente o seu nome, a data de seu nascimento, o número do documento de identidade 

utilizado na inscrição e a respectiva sigla do órgão expedidor.  
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8.5 - Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de 

identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão, 

obrigatoriamente, ser comunicado pelo candidato no dia, no horário e no local de realização das 

provas, apresentando a Carteira de Identidade ao Fiscal de sala, que fará anotação no Relatório de 

Ocorrências. 

8.5.1 - O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais, sobretudo da sua data de 

nascimento até o dia de realização das provas, nos termos do item 8.5, arcará com as 

consequências advindas de sua omissão, não podendo alegar posteriormente, essa condição para 

reivindicar a prerrogativa legal. 

8.5.2 -  Até a publicação do Resultado Final, alterações de endereço deverão ser solicitadas por 

escrito pelo candidato à FUMARC, podendo o pedido, datado e assinado, ser entregue 

pessoalmente, na Rua Diamante, nº 1.100 – São Joaquim – CEP 32113-000 - Contagem/MG, das 

9h às 12h ou das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados ou enviado via 

SEDEX ou Carta com AR, postado nas Agências dos Correios com os custos por conta do 

candidato.  

8.6 - Em nenhuma hipótese, serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados 

pelo candidato no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou no Requerimento de Isenção de Taxa, 

relativos ao cargo e nem quanto à condição em que concorre. 

8.7 - O documento de identidade (com fotografia) indicado no Cartão de Informação (CI) será o 

mesmo que o candidato deverá apresentar na data de realização das provas, aceitando-se para 

tanto, os documentos oficiais equiparados, conforme previsto no item 9.3.3. 

9 – DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESC OLHA 

9.1 - As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão aplicadas no dia 15/05/2016, na cidade de 

Matozinhos e, se necessário, em cidades próximas, com horário, dia e locais indicados no Cartão 

de Informação. 

9.1.1 - Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, da cidade, 

do horário estabelecido ou do espaço físico determinado pela FUMARC 

9.1.2 - Não haverá segunda chamada para as provas seja qual for o motivo alegado para justificar 

o atraso ou a ausência do candidato. A ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive 

doença ou atraso, implicará na sua eliminação do Concurso Público.  

9.2 - As provas terão duração de no mínimo 1 (uma) hora e no máximo de 04 (quatro) horas.  
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9.2.1 - O tempo de duração das provas abrange o tempo para leitura das instruções, a assinatura e 

transcrição das respostas para a Folha de Respostas oficial, sendo responsabilidade do candidato, 

observar o horário estabelecido. 

9.2.2 - Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se 

as condições previstas neste Edital. 

9.2.3 - Os candidatos somente poderão ausentar-se da sala/local de realização das provas 

decorridas 1(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança e sigilo. 

9.3 - Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do 

fechamento dos portões para realização das provas, munidos do original de documento de 

identidade oficial com foto indicado na inscrição, lápis, borracha, caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta, fabricada em material transparente e preferencialmente com o Cartão de Informação  

9.3.1 - Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos ou lápis-

borracha ou outro material distinto do constante no item 9.3. 

9.3.2 - Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que se apresentar após o fechamento 

dos portões. 

9.3.3 - Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), 

Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA, etc.), Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, Carteira de Motorista com foto, Certificado de Reservista com foto e 

Passaporte válidos. A não apresentação de qualquer desses documentos, não dará direito ao 

candidato de fazer a prova. 

9.3.3.1 - O documento deverá estar em perfeita condição, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato, e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia recente, 

assinatura e data de nascimento.  

9.3.3.2 - Não serão aceitos documentos de identificação com prazos de validade vencidos. 

9.3.3.3 - Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.  

9.3.4 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de 

Ocorrência, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida 

anteriormente à Lei Federal n.º 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de 

natureza pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 

outros documentos não constantes deste Edital. 

9.3.5 - O comprovante de inscrição e Cartão de Informação para as provas não terão validade 

como documento de identidade. 

9.4 - Não será enviado , via Correios, o Cartão de Informação para as provas. A data, o horário e o 

local da realização das Provas serão disponibilizados conforme o item 8.1. 
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9.5 - O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização 

das provas, para fins de justificativa de sua ausência. 

9.6 - 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. 

9.7 - O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação deste Concurso Público. 

9.8 - O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Convocação para as 

Provas Objetivas de Múltipla Escolha, mas que apresente o respectivo comprovante de 

pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá participar do Concurso Público. 

9.8.1 - Para ser incluído, o candidato deverá entrar em contato com a FUMARC imediatamente 

após a publicação de que trata o item anterior, para ser informado do local onde realizará as 

provas, onde deverá ser preenchido e assinado, no dia da prova, formulário específico. 

9.8.2 - A inclusão de que trata o item 9.8.1 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior 

verificação quanto à regularidade da referida inscrição. 

9.8.3 - Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 

cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

9.9 - O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela 

constante do seu documento de identidade, vedada à aposição de rubrica. 

9.10 - Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá manusear 

nenhum dos equipamentos eletrônicos proibidos pelo Edital, bem como consultar ou manusear 

qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova. 

9.11 - 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. 

9.12 - Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, 

boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões e/ou similares, fazer uso ou portar, 

mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, relógios de qualquer tipo, 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 questões das 

provas e suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, 

livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual. O 

descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato. 
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9.12.1 - 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. 

9.12.2 - 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 poderá ser 

eliminado do Concurso Público. 

9.12.3 - O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um 

dos objetos especificados no item 9.12, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que 

desligados, terá lavrado Relatório de Ocorrência que será avaliado pela Comissão do Concurso da 

Prefeitura de Matozinhos, podendo ser eliminado do Concurso Público. 

9.12.4 - É vedado o ingresso de candidato na sala de provas portando arma de fogo ou objetos 

similares, mesmo que possua a respectiva autorização de porte. 

9.12.5 - Não haverá guarda-volumes para objetos, documentos, equipamentos eletrônicos ou 

similares, não possuindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS ou a FUMARC qualquer 

responsabilidade sobre os mesmos, por eventual dano, extravio, perda, furto, dentre outros. Os 

itens perdidos durante a realização das provas escritas, que porventura venham a ser encontrados 

e entregues à FUMARC, serão guardados pelo prazo de 30 (trinta) dias, quando, então, serão 

encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.  

9.13 - A FUMARC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade 

oficial com foto, lápis, borracha, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material 

transparente e preferencialmente com o Cartão de Informação, para a realização das provas.  

9.14 - Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as 

orelhas à mostra.  

9.15 - Serão fornecidos ao candidato o Caderno de Questões e a Folha de Respostas 

personalizada com os dados do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e 

transcrição das respostas. 

9.16 - O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em 

especial seu nome e número do documento de identidade. 

9.17 - Somente será permitida a transcrição das respostas na Folha de Respostas feita 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. 
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9.18 - O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a 

Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua 

correção.  

9.19 - Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

9.20 - Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de uma resposta 

(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

9.21 - Será considerada nula a Folha de Respostas que estiver marcada ou escrita, 

respectivamente, 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. 

9.22 - O preenchimento da Folha de Respostas 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. 

9.23 - Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame, o candidato poderá ser submetido a 

detector de metais e à identificação por meio da coleta da impressão digital durante a realização 

das provas. 

9.24 - As instruções que constam no Caderno de Questões e na Folha de Respostas, bem como as 

orientações e instruções expedidas pela FUMARC durante a realização das provas complementam 

este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato. 

9.25 - 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. 

9.26 - Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições 

previstas neste Edital. 

9.27 - 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 sua Folha 

de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de 

sala. 

9.27.1 - O candidato que, por qualquer motivo se recusar a permanecer em sala durante o período 

mínimo estabelecido no item 9.27, terá o fato consignado em ata e será automaticamente 

eliminado do Concurso Público. 

9.28 - Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de 

pessoas não autorizadas pela FUMARC, observado o previsto no item 7.2.5 deste Edital. 
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9.29 - A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos 

pacotes, na presença de todos os candidatos, nas salas de realização das provas. 

9.30 - Ao terminarem as Provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não 

sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros. 

9.31 - 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. 

9.32 - Poderá ser 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 no item 9.3 ou quaisquer dos documentos 

oficiais equiparados conforme previstos no item 9.3.3 deste Edital; 

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de 

permanência estabelecido no item 9.27 deste Edital; 

e) fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer 

outro material literário ou visual, salvo se expressamente admitido no Edital;  

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 prender os cabelos longos deixando à mostra as orelhas; 

h) não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o item 9.27 deste Edital; 

i) fizer anotação de informações relativas às questões da prova e suas respostas (copiar gabarito) 

fora dos meios permitidos; 

j) ausentar-se da sala de prova, portando a Folha de Respostas e/ou Caderno de Questões; 

k) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da Prova e na Folha de Respostas; 

l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer fase do Concurso Público; 

m) não permitir a coleta de sua assinatura; 

n) recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal e coleta de impressão digital; 

o) fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do 

local da prova, da prova e de seus participantes; 

p) desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, tentar prejudicar outro candidato; 
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q) perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das 

provas; 

r) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; 

s) 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; 

t) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova e na Folha de 

Respostas e demais orientações/instruções expedidas pela FUMARC. 

9.33 - Caso ocorra alguma das situações previstas no item 9.32, será lavrada uma Ata de 

Ocorrência pela FUMARC, que será enviada à Prefeitura Municipal de Matozinhos para as 

providências cabíveis. 

9.34 - Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão publicados no Quadro 

Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, e disponibilizados nos 

endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e www.matozinhos.mg.gov.br em até 3 dias úteis após a 

aplicação das provas.  

9.35 - Os Cadernos de Questões das provas serão divulgados no endereço eletrônico 

www.fumarc.org.br, na mesma data da divulgação dos gabaritos. 

9.36 - O espelho da Folha de Respostas do candidato será disponibilizado para consulta individual 

no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, na mesma data da divulgação das notas, e apenas 

durante o prazo recursal. 

10 – ETAPAS NO PROCESSO SELETIVO 

10.1 - O processo seletivo será realizado em 2 (dua s) etapas 

10.1.1 - 1ª ETAPA: Prova Objetiva composta de questões de múltipla escolha, de caráter 

eliminatório e classificatório, para todos os cargos. 

10.1.2 - 2ª ETAPA: Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Nível Superior de 

Ensino. 

10.2 - Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

10.2.1 - As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão constituídas conforme o Anexo I .  

10.2.2 - Os Conteúdos Programáticos e Sugestões Bibliográficas referentes à Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha são os constantes do Anexo II  deste Edital. 

10.2.3 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, distribuídas pelas disciplinas, conforme o Anexo I , 

sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas com uma única resposta correta. 

10.2.4 - A cada questão da prova objetiva de múltipla escolha será atribuído 1(um) ponto.  
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10.2.5 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será corrigida por meio de 

leitura óptica. 

10.2.6 - Será classificado neste Concurso Público o candidato que obtiver o mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) do total de pontos distribuídos no conjunto da prova objetiva e, 

cumulativamente, não obtiver nota 0 (zero) em nenhuma das disciplinas da prova. 

10.2.7 - O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, implementado a partir de janeiro de 2009, 

será exigido para efeito de avaliação, tendo em vista que, nos termos do Decreto nº 7.875, de 27 

de dezembro de 2012, o uso dessa nova norma ortográfica foi facultativo somente até 31 de 

dezembro de 2015. 

10.3 - Prova de Títulos 

10.3.1 - Na Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente serão analisados os títulos dos 

candidatos aos cargos de Nível Superior de Ensino aprovados na Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, observadas as exigências do item 10.2.6, correspondente a 10 (dez) candidatos por vaga 

oferecida em cada cargo, respeitados os candidatos empatados na nota de corte.  

10.3.2 - Os títulos considerados neste Concurso, desde que tenham correlação com a área 

correspondente ao cargo a que o candidato concorre, suas pontuações, o limite máximo por 

categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados: 

TÍTULO COMPROVAÇÃO 
PONTOS 

POR CADA 
TÍTULO 

Doutorado 

Especialização em nível Stricto Sensu, na área específica do cargo 
pretendido, em nível de Doutorado (título de Doutor), mediante a 
apresentação de fotocópia autenticada em cartório do respectivo diploma 
(frente e verso), expedido por instituição superior reconhecida pelo MEC ou 
de fotocópias autenticadas em cartório da Ata da Banca Examinadora, 
devidamente assinada, comprovando a aprovação da dissertação ou tese. 
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, autenticado. 

2,00 

Mestrado 

Especialização em nível Stricto Sensu, na área específica do cargo 
pretendido, em nível de Mestrado (título de Mestre), mediante a 
apresentação de fotocópia autenticada em cartório do respectivo diploma 
(frente e verso), expedido por instituição superior reconhecida pelo MEC ou 
de fotocópias autenticadas em cartório da Ata da Banca Examinadora, 
devidamente assinada, comprovando a aprovação da dissertação ou tese. 
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, autenticado. 

1,00 

Especialização 

Fotocópia autenticada em cartório (frente e verso), do Certificado de 
conclusão do curso de pós-graduação (lato sensu), em nível de 
especialização na área específica do cargo pretendido, expedido por 
instituição superior reconhecida pelo MEC ou pelo CEE, devidamente 
registrado, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, 
autenticado, com indicação da carga horária mínima de 360 horas e 
conteúdos ministrados. 

0,50 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 3,50 
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10.3.3 - A pontuação máxima será de 3,5 (três vírgula cinco) pontos, independentemente do 

número de títulos apresentados, sendo descartada a pontuação superior a este limite. 

10.3.4 - A comprovação de títulos, para a qual não se aceitarão declarações, atestados e outros 

documentos, observará os critérios estabelecidos no item 10.3.2. 

10.3.5 - Os candidatos detentores de diplomas de mestrado ou doutorado realizados em 

universidades estrangeiras só terão seus cursos considerados para os fins deste Edital se seus 

diplomas tiverem sido revalidados conforme as regras estabelecidas pelo MEC. Não serão aceitas 

declarações, atestados e documentos em língua estrangeira. 

10.3.6 - A comprovação de títulos referentes à pós-graduação “lato sensu” será feita mediante a 

apresentação de fotocópia autenticada em cartório do certificado de conclusão (frente e verso), 

expedido por instituição superior reconhecida pelo MEC ou pelo CEE/MG, com indicação da carga 

horária e dos conteúdos ministrados e para os títulos “strictu sensu” se recomendado pela CAPES. 

10.3.7 - Apenas serão analisados os títulos de formação acadêmica dos candidatos aos cargos de 

Nível Superior, aprovados nas provas objetivas e que estejam dentro do limite estabelecido no item 

10.3.1. 

10.3.8 - A entrega dos documentos será feita na FUMARC, situada na Rua Diamante, 1.100 – São 

Joaquim – Contagem/MG – CEP: 32113-000, das 9h às 12h00min ou das 13h30min às 17h00min, 

pessoalmente ou por terceiro, ou utilizando-se dos correios via SEDEX ou por carta com AR, com 

os custos correspondentes por conta do candidato. 

10.3.9 - O prazo para a apresentação dos títulos será 3 (três) dias úteis, mediante convocação a 

ser publicada. A comprovação da tempestividade dos documentos será feita pela data da entrega 

no protocolo da FUMARC ou pela data de postagem, quando for encaminhado por SEDEX ou por 

carta com AR, para o mesmo endereço. 

10.3.10 - O candidato deverá apresentar a documentação em envelope lacrado, tamanho ofício, 

contendo externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: 

a) Concurso Público Prefeitura Municipal de MATOZINHOS - PROVA DE TÍTULOS; 

b) Nome completo e número de inscrição ou controle do candidato; 

c) Especificação do cargo para o qual está concorrendo. 

10.3.11 - A documentação deverá ser encaminhada individualmente, não podendo ser enviada em 

um mesmo envelope, títulos de outro candidato. 

10.3.12 - Toda documentação deverá ser encaminhada em cópia autenticada em cartório de notas 

(frente e verso). 

10.3.12.1 - Não serão consideradas, em nenhuma hipótese, para fins de avaliação, as cópias de 

documentos que não estejam autenticadas por Cartório de Notas, bem como documentos gerados 

por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação. 
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10.3.13 - Será da exclusiva responsabilidade do candidato à entrega da documentação referente à 

Prova de Títulos, não sendo aceita fora do prazo estabelecido no item 10.3.9. 

10.3.14 - Todos os títulos deverão ser entregues de uma única vez, não se admitindo 

complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos durante ou após os 

períodos estabelecidos neste Edital. 

10.3.15 - Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo, por fax, por internet ou por qualquer 

outra forma não prevista neste Edital. 

10.3.16 - Não serão devolvidas ou disponibilizadas cópias, aos candidatos, dos documentos 

referentes aos títulos. 

10.3.17 - Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina, tais como: comprovantes de 

pagamento de taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, declarações, 

atestados ou documentos que não estejam em consonância com as disposições deste Edital não 

serão considerados para efeito de pontuação. 

10.3.18 - Não será considerado o título de pós-graduação quando o mesmo for requisito exigido 

para o exercício do respectivo cargo, bem como outros títulos de formação tais como: língua 

inglesa, língua espanhola, informática, entre outros. 

10.3.19 - A documentação referente aos títulos será avaliada pela FUMARC. 

10.3.20 - Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem as exigências deste edital.  

11 – DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

11.1 - Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a 

classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital. 

11.1.1 - A classificação final do candidato será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha e no caso dos cargos de Nível Superior também pela nota obtida na 

Prova de títulos. 

11.2 - Havendo empate quanto ao número de pontos obtidos para fins de classificação, terá 

preferência o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do 

disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) levando-

se em consideração o ano, mês e dia do nascimento. 

11.2.1 - O candidato citado no item 11.2 deverá ter completado 60 (sessenta) anos até o último dia 

de inscrições. 

11.2.2 - Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que tiver: 

a) maior pontuação em Conhecimentos Específicos (quando houver); 

b) maior pontuação em Língua Portuguesa; 

c) maior pontuação em Raciocínio Lógico (quando houver); 
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d) maior pontuação em Matemática (quando houver); 

e) maior pontuação em Noções de Informática (quando houver); 

f) mais idade, levando-se em consideração o ano, mês e dia do nascimento. 

11.3 - Nos casos em que o empate persistir mesmo depois de aplicados todos os critérios de 

desempate previstos no item 11.2.2, a Prefeitura Municipal de Matozinhos realizará Sorteio Público, 

a ser acompanhado pela Auditoria Geral do Município. 

11.4 - No Resultado Final deste Concurso Público, os candidatos aprovados constarão na ordem 

crescente de classificação.  

11.5 - Será publicado no Quadro Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG, e disponibilizado nos endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e 

www.matozinhos.mg.gov.br, o resultado final do concurso, em duas listas, a saber: 

a) a primeira lista conterá a classificação de todos os candidatos (ampla concorrência), incluindo 

aqueles inscritos como candidatos com deficiência;  

b) a segunda lista conterá especificamente a classificação dos candidatos inscritos como 

candidatos com deficiência. 

11.6 - Os candidatos não aprovados nas Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão eliminados do 

Concurso Público e não constarão da lista de Classificação Final. 

11.7 - O resultado final será homologado e publicado no Quadro Oficial de Avisos no hall da 

Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, e disponibilizado nos endereços eletrônicos 

www.fumarc.org.br e www.matozinhos.mg.gov.br 

11.8 - Não será possível o conhecimento de qualquer resultado, nota ou classificação, via telefone, 

fax ou e-mail. 

12 – RECURSOS  

12.1 - Caberá interposição de recurso fundamentado, dirigido em única e última instância à 

Comissão Organizadora do Concurso da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG no prazo de 03 

(três) dias úteis , ininterruptamente, a contar do primeiro dia útil subsequente à data de publicação 

do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de 

direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações: 

a) contra indeferimento do pedido de isenção do valor da taxa de inscrição;  

b) contra indeferimento da inscrição; 

c) contra indeferimento do pedido de atendimento especial; 

d) contra questões das provas objetivas de múltipla escolha e gabaritos preliminares; 

e) contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva de múltipla escolha, desde que se 

refira a erro de cálculo das notas e classificação preliminar; 
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f) contra o resultado da Prova de Títulos e classificação preliminar;  

g) contra as decisões proferidas durante o concurso que tenham repercussão na esfera de direitos 

dos candidatos. 

12.1.1 - Para os recursos previstos nas alíneas “a” a “f” do item 12.1, o candidato deverá preencher 

os Anexos V-A e V-B  (Capa e Formulário para Apresentação de Recursos) disponibilizados para 

recurso e enviá-los ou entregá-los, das seguintes formas: 

a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, no endereço: Rua Diamante, nº 1.100 – São 

Joaquim - Contagem/MG, das 9h às 12h ou das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados; ou 

b) via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos 

Correios com custo por conta do candidato, endereçado a FUMARC no endereço: Rua Diamante, 

1.100 – São Joaquim – Contagem/MG – CEP: 32113-000, com data de postagem conforme o 

prazo estabelecido no item 12.1. 

12.1.2 - Os recursos (Capa e Formulário) deverão ser enviados ou entregues em 02 (duas) vias, 

preferencialmente digitadas e assinadas em um único envelope fechado, tamanho ofício, contendo 

na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados: 

a) Concurso Público Prefeitura Municipal de Matozinhos – Ref. Recurso contra (citar o objeto do 

recurso)”; 

b) nome completo, n.º de inscrição ou controle e cargo pretendido. 

12.2 - No caso do recurso previsto no item 12.1 – alínea “b”, contra indeferimento de inscrição por 

problemas ocasionados no pagamento da taxa de inscrição, o recurso deverá estar acompanhado, 

obrigatoriamente, do original do comprovante de pagamento do valor da taxa de inscrição, bem 

como de toda a documentação e informações que o candidato julgar necessárias à comprovação 

da regularidade do pagamento. 

12.3 - O recurso deverá obedecer às seguintes especificações: 

a) ser preferencialmente digitado ou datilografado, e entregue em 02 (duas) vias, no mesmo 

envelope; 

b) apresentar identificação e assinatura do candidato apenas  na Capa de Recurso; 

c) não conter qualquer identificação do candidato no corpo da fundamentação; 

d) conter a indicação da questão, nota atribuída ou procedimento que está sendo 

contestado/recorrido; 

e) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido da indicação bibliográfica 

pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos; 
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f) ser apresentado de forma independente para cada questão/objeto, nota ou procedimento, ou 

seja, cada questão/objeto recorrido deverá ser apresentado em folha separada com capa anexa 

conforme Anexo V-A.  

12.4 - Para situações mencionadas no item 12.1 deste Edital, cada candidato poderá interpor 

apenas um recurso por questão/objeto, devidamente fundamentado.   

12.5 - Serão indeferidos os recursos que:  

a) não estiverem devidamente fundamentados; 

b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

c) estiverem em desacordo com as especificações contidas no item 12.3 deste Edital; 

d) fora do prazo estabelecido; 

e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso; 

f) apresentarem contra terceiros; 

g) interpostos coletivamente; 

h) cujo teor desrespeite a banca examinadora; 

i) cópia idêntica de outro (s) recurso(s). 

12.6 - Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou 

quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 12.1 

deste Edital. 

12.7 - Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 

candidatos que fizeram à prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o 

primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que 

haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos 

sem receber pontuação a mais. 

12.8 - Alterado o gabarito oficial pela Banca do Concurso, de ofício ou por força de provimento de 

recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 

12.9 - No que se refere ao item 12.1, alíneas “d”, “e” e “f”, se a argumentação apresentada no 

recurso for procedente e levar à reavaliação anteriormente analisados, prevalecerá à nova análise, 

alterando a nota inicial obtida para uma nota superior ou inferior para efeito de classificação. 

12.10 - Na ocorrência do disposto nos itens 12.7, 12.8 e 12.9 deste Edital, poderá haver alteração 

da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer 

à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida. 

12.11 - Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso.  

12.12 - A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.   



  

 Prefeitura Municipal de Matozinhos 

Praça Bom Jesus, 99 – CEP 35000-720 – Tel.: (31) 37 12-4602 

http://www.matozinhos.mg.gov.br 

 36 

12.13 - A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no Quadro 

Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgada nos endereços 

eletrônicos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br.  

12.14 - A fundamentação da decisão relativa ao recurso estará disponível para consulta individual 

pelo candidato no “Portal do candidato” no site www.fumarc.org.br, após a publicação oficial de que 

trata o item anterior. 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A FUMARC será responsável pela execução e pelo fornecimento de todas as informações e 

orientações a respeito deste Concurso Público até a data da homologação, as quais poderão ser 

obtidas na FUMARC, Rua Diamante, nº 1.100 – São Joaquim - Contagem/MG, das 9h às 12h ou 

das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, ou pelo telefone (31) 3429-7455 

ou no endereço eletrônico www.fumarc.org.br. Após a homologação do concurso, as informações 

serão prestadas somente pela Prefeitura Municipal de Matozinhos /MG. 

13.2 - As instruções do Concurso Público estarão disponíveis para todos os interessados nos 

endereços eletrônicos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse material. 

13.3 - Ocorrendo fato ou situação não prevista, que dificulte ou impossibilite a realização das 

provas no dia, local e horário estabelecidos, a Prefeitura Municipal de Matozinhos reserva-se o 

direito de adiar o evento, efetuando a comunicação dessa decisão através dos jornais de circulação 

local, dos endereços eletrônicos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, e, ainda 

afixando no Quadro Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG.  

13.4 - Não haverá publicação da relação de candidatos reprovados nas Provas Objetivas de 

Múltipla Escolha, sendo que estes terão acesso a todas as informações necessárias ao 

acompanhamento de seu desempenho por meio de consulta individual, no endereço eletrônico da 

FUMARC www.fumarc.org.br. 

13.5 - Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 

candidatos, não havendo justificativa para o seu não cumprimento. 

13.6 - Sob hipótese nenhuma serão aceitas justificativas dos candidatos pelo não cumprimento dos 

prazos determinados nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas. 

13.7 - Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de laudos médicos, pedidos 

de isenção, Títulos e/ou outros documentos, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o último 

dia do prazo estabelecido neste Edital, desde que coincida com o dia de funcionamento normal da 

FUMARC. Em caso contrário, ou seja, se não houver expediente normal na FUMARC, o período 

previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de funcionamento normal. 
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13.8 - Não serão considerados os laudos médicos, recursos, títulos e pedidos de isenção e/ou de 

outros documentos que não atenderem as formas e os prazos determinados neste Edital. 

13.9 - A comprovação da tempestividade dos laudos médicos, recursos, títulos, pedidos de 

isenção, quando encaminhados por SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), 

será feita pela data de postagem constante no envelope e, quando entregues pessoalmente, por 

protocolo de recebimento atestando exclusivamente a entrega dos documentos.  

13.9.1 - No protocolo, constarão o nome do candidato, a inscrição, o nome do cargo para o qual 

concorre e a data de entrega. O conteúdo do envelope entregue ou postado via SEDEX ou 

CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), é de exclusiva responsabilidade do candidato. 

13.9.2 - A FUMARC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada de 

laudos médicos, recursos, pedidos de isenção, títulos e/ou de outros documentos, quando enviado 

via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento). 

13.10 - Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de laudos médicos, 

recursos, títulos, pedidos de isenção e/ou de outros documentos entregues, ficando a 

documentação sob a responsabilidade da FUMARC até o encerramento do Concurso Público, 

quando então serão devolvidos à Prefeitura Municipal de Matozinhos para guarda desse material, 

conforme previsto no item 13.22. 

13.11 - Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a 

substituição de quaisquer documentos durante ou após prazos e períodos recursais previstos neste 

Edital. 

13.12 - A análise dos recursos, títulos, pedidos de isenção e solicitação de condições especiais 

para realização da prova serão de responsabilidade da FUMARC. 

13.13 - A FUMARC não fornecerá nenhum exemplar ou cópia de provas relativas a Concursos 

Públicas anteriores para candidatos, autoridades ou instituições de direitos público ou privado. 

13.14 - Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as 

alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação 

na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

13.15 - A FUMARC e PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS não emitirão certificado de 

aprovação neste concurso, valendo também, como tal, as publicações oficiais. 

13.15.1 - O resultado final do presente Concurso Público será o documento válido para comprovar 

aprovação, classificação e notas neste Concurso Público. 

13.16 - O candidato aprovado deverá manter na Prefeitura Municipal de Matozinhos situada à 

Praça Bom Jesus, 99 - Centro. CEP: 35000-720 Matozinhos – MG, durante o prazo de validade do 

concurso público, seu endereço completo, correto e atualizado. 
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13.16.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS e FUMARC não se responsabilizam por 

eventuais falhas no recebimento das correspondências a ele enviadas pela Administração 

Municipal em decorrência de: 

a) insuficiência, equívoco ou alterações dos dados e endereço por ele fornecidos. 

b) correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas de fornecimento e/ou endereço 

errado do candidato; 

c) correspondência recebida por terceiros. 

13.17 - Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, 

atos, avisos e convocações relativas a este Concurso Público que vierem a ser publicados, 

observadas a regra contida no item 13.14. 

13.18 - A Prefeitura Municipal de Matozinhos e a FUMARC não se responsabilizam por quaisquer 

cursos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste concurso ou 

ainda por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital. 

13.19 - As despesas relativas à participação do candidato neste concurso, tais como: transporte 

para realização das provas, para realização de exames admissionais, alimentação, estadia, 

deslocamentos, apresentação para posse e exercício ocorrerão a expensas do próprio candidato. 

13.20 - Será excluído do Concurso Público, o candidato que: 

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação das provas; 

c) incorrer nas situações previstas no item 9.32; 

d) for responsável por falsa identificação pessoal; 

e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do Concurso Público; 

f) não devolver, integralmente, o material recebido; 

g) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital; e 

h) não atender às determinações regulamentares da FUMARC, pertinentes ao Concurso Público. 

13.21 - Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, probabilístico, estatístico, visual, 

grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito para obter 

aprovação própria ou de terceiros, sua prova será anulada e o candidato será, automaticamente, 

eliminado do concurso. 

13.22 - Após o término do certame, a FUMARC encaminhará toda documentação referente a este 

Concurso Público à Prefeitura Municipal de Matozinhos, para arquivamento.  

13.22.1 - Em atendimento à política de arquivos, a Prefeitura Municipal de Matozinhos procederá à 

guarda de documentos relativos ao este Concurso Público, observada a legislação específica.  
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13.23 - Será admitida a impugnação do Edital normativo do concurso interposta impreterivelmente, 

formalmente escrita, até o décimo dia corrido à data de publicação do Edital e será julgada pela 

Prefeitura Municipal de Matozinhos, ouvida a Fumarc, no que couber. 

13.23.1 - A impugnação deverá ser entregue ou enviada à FUMARC em envelope fechado por uma 

das seguintes formas: 

a) protocolada pessoalmente pelo candidato ou por terceiro no endereço: Rua Diamante, nº 1.100 – 

São Joaquim - Contagem/MG, das 9h às 12h ou das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados; 

b) via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postada nas Agências dos 

Correios, com custo por conta do candidato, endereçada a FUMARC no endereço: Rua Diamante, 

1.100 – São Joaquim – Contagem/MG – CEP: 32113-000. Nesse caso, a data da postagem deverá 

obedecer ao prazo estabelecido no item 13.23 deste Edital. 

13.24 - A aprovação no concurso público regido por este Edital, dentro do número de vagas 

previsto neste Edital , assegurará a nomeação durante o prazo de vigência do certame e eventual 

prorrogação, cujas convocações se darão de acordo com a necessidade e conveniência do 

município de Matozinhos, observada estritamente a ordem de classificação. 

13.24.1 - A aprovação de candidatos classificados, além do número de vagas previstas neste 

Edital , assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato 

condicionada ao surgimento de novas vagas, à disponibilidade orçamentária, a necessidade e 

conveniência do município de Matozinhos, à estrita ordem de classificação, ao prazo de validade 

do concurso e sua eventual prorrogação e ao cumprimento das disposições legais pertinentes.  

13.25 - Será declarado estável, após três anos de efetivo exercício do cargo, o servidor aprovado 

na avaliação de Desempenho. 

13.26 - Ocorrendo eliminação ou desistência de candidato selecionado, poderá haver convocação 

de substituto, obedecendo-se, sempre e rigorosamente, a classificação dos candidatos por cargo. 

13.27 - Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer ao local e data indicada em 

qualquer fase do processo seletivo ou admissional. 

13.28 - A constatação, a qualquer tempo, de irregularidade, inexatidão de dados ou falsidade de 

qualquer declaração implicará, ainda que homologado o Concurso Público, a anulação da inscrição 

do candidato, bem como de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis. 

13.29 - Os candidatos que vierem a ser convocados para ingresso na Prefeitura Municipal de 

Matozinhos deverão se submeter aos exames pré-admissionais e assinarão termo de posse, sendo 

regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matozinhos (Lei Municipal nº 

083/51), pelas Leis Municipais nos 1999/07, 2000/07 e 2001/07, 2.130/11, 2.145/11, pelas normas 
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de Recursos Humanos, remuneração, carga horária, locais de trabalho da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos, vigentes à época. 

13.30 - O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito do Município de 

Matozinhos. 

13.31 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso com 

anuência do Prefeito do Município de Matozinhos, ouvida a FUMARC, no que couber. 

13.32 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - QUADRO DE PROVAS 

ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  

ANEXO IV - REQUERIMENTO – PROVA E/OU ATENDIMENTO ESPECIAL  

ANEXO V-A - CAPA PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 

ANEXO V-B  - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 

ANEXO VI - REQUERIMENTO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

MATOZINHOS, 12 de janeiro de 2016 
 

ANTÔNIO DIVINO DE SOUZA 

Prefeito do Município de Matozinhos 
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ANEXO I 
QUADRO DE PROVAS 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 

Advogado 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Agente Comunitário de Saúde Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Agente de Zoonoses Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Assistente Administrativo 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 

15 
10 
5 
10 

Assistente Social 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Auxiliar de Secretaria Escolar 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 

15 
10 
10 
5 

Auxiliar de Serviços Gerais Língua Portuguesa 
Matemática 

15 
15 

Enfermeiro 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Enfermeiro do PSF 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Enfermeiro para CAPS 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Enfermeiro para Urgência 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Especialista Em Educação 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Farmacêutico 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Fiscal de Obras e Posturas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
5 
5 
5 
10 
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Fiscal de Tributos Municipais 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
5 
5 
5 
10 

Monitor de Creche 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 

15 
10 
10 
5 

Monitor de Esporte Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 

15 
15 

Monitor de Saúde Mental 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 

15 
10 
10 
5 

Motorista de Ambulância 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 

Motorista de Veículos Leves 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 

Motorista de Veículos Pesados 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 

Nutricionista 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Operador de Máquina Leve 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 

Psicólogo 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

Técnico em Enfermagem 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 
10 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

10 
10 
10 
10 

Terapeuta Ocupacional 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico 
Noções de Informática 
Conhec. Específicos 

15 
8 
7 
20 

 
 

* * * 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (ENSINO FUNDAMENTAL) 
 
1. Leitura e Interpretação de texto. 
2. Ortografia. 
3. Divisão Silábica. 
4. Acentuação Gráfica. 
5. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 
6. Substantivo e adjetivo. 
7. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 
8. Sinônimos e antônimos. 
9. A estrutura do período simples, termos da oração. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
Livros didáticos da Língua Portuguesa do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. 
Gramáticas Normativas. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (ENSINO MÉDIO E TÉCNICO) 
 
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 
2. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 
3. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 
4. Estrutura fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação 

tônica e gráfica. 
5. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. 
6. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
7. Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares). 
8. Crase. 
9. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. 
10. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
Bibliografia Sugerida: 
 
ANDRÉ, Hildebrando. Gramática ilustrada. São Paulo: Moderna, 1990. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional, 1998. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1985. 
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino fundamental e médio 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (ENSINO SUPERIOR) 
 
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 
2. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 
3. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 
4. Estrutura fonética: letra, fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, 

ortografia, ortoépia, acentuação tônica e gráfica. 
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5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: elementos mórficos (radical, afixo 
desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de ligação, radicais gregos e latinos), derivação, 
composição, hibridismo e outros processos não incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 

6. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. 
7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
8. Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares). Concordância 

ideológica (silepse). 
9. Sintaxe de regência: verbos quanto à predicação, regência nominal e verbal. 
10. Crase. 
11. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. 
12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ANDRÉ, Hildebrando. Gramática ilustrada. São Paulo: Moderna, 1990. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional, 1998. 
CIPRO NETO, Pasquale & INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 1998. 
CUNHA, Celso & CINTRA, L. F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1985. 
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino fundamental e médio 
 
 
MATEMÁTICA (ENSINO FUNDAMENTAL) 
 
1. Conjunto: universo, complementar, relação de pertinência, igualdade, desigualdade, inclusão, 

operações de conjuntos (união, interseção e diferença). 
2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações fundamentais, múltiplos, divisores, 

máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, potenciação, fatoração, critérios de divisibilidade. 
Problemas. 

3. Números racionais: frações e decimais, operações, comparação, ordenação, simplificação. Problemas. 
4. Grandezas e Medidas: comprimento, perímetro, capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. 

Problemas. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
Livros didáticos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. 
 
 
MATEMÁTICA (ENSINO MÉDIO) 
 
1. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. 
2. Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 

comum. 
3. Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. 
4. Frações e números decimais: Operações com números decimais. 
5. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, 

quadriláteros, círculos e polígonos regulares) 
6. Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. 
7. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 
8. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e 

ponderada. Regra de três simples. Regra de três composta. 
9. Porcentagem, juros simples e montante. 
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10. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de 
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. 

11. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. 
12. Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. 
13. Análise Combinatória Simples. 
14.  Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. 

 
Bibliografia sugerida: 
 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Ensino Médio. Volumes 1 e 2. Editora Ática, 
2000. 
GIOVANNI, José Ruy & GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy. Matemática pensar e descobrir: novo - 5ª a 8ª 
séries. Editora FTD, 2000. 
GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio. Volumes 1 e 2. Editora Scipione, 1999. 
IEZZI, Gelson & DOLCE, Osvaldo & MACHADO, Antônio. Matemática e realidade. Atual Editora, 1997. 
SCIPIONE, Di Pierro Netto. Pensar matemática: para o ensino fundamental. 5ª a 8ª séries. Ed. Scipione. 1ª 
edição, 2001. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO (ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR) 
 
1. Noções básicas de lógica:  

1.1 conectivos, tautologia e contradições, implicações e equivalências, afirmações e negações, 
argumento, silogismo, validade de argumento. 

1.2 Compreensão e elaboração da estrutura lógica de situações-problema por meio de raciocínio 
dedutivo. 

1.3 Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas. 

2. Raciocínio matemático: utilizar o raciocínio matemático para resolver situações e problemas que 
envolvam os seguintes conteúdos: 
2.1 conjuntos numéricos racionais e reais - operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro 
operações nas formas fracionária e decimal; números e grandezas proporcionais; razão e proporção; 
divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem. 
2.2 Expressões algébricas: equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações lineares.  
2.3 Sequências, Progressão aritmética e Progressão Geométrica.  
2.4 Conceito de Função: Função Polinomial, Exponencial e Logarítmica. 
2.5 Geometria Plana: Polígonos regulares, circunferência e círculo; cálculo de áreas e perímetros. 

 
Bibliografia Sugerida: 
 
BASTOS, Cleverson e KELLER, Vicente. Aprendendo lógica. Petrópolis: Ed. Vozes. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações, vol. 1 a 3, Ed. Ática, 2003. 
GIOVANNI, Jose Ruy e CASTRUCCI, Benedito e GIOVANNI JR, José Ruy. A conquista matemática 5ª a 8ª 
série, São Paulo: ED. FTD, 2002. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto & Aplicações-Volume I. 3..ed. reform. São Paulo: Editora Ática, 
2006. 
 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (ENSINO MÉDIO E SUPERIOR) 
 
1. Sistema Operacional Windows 7.  
2. Microsoft Word 2010: Edição e formatação de textos.  
3. Microsoft Excel 2010: Elaboração, cálculos e manipulação de tabelas e gráficos.  
4. Internet Explorer 11 e Microsoft Outlook 2010: Navegação na Internet e Correio Eletrônico. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL) 
 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS 
 
1. Relações públicas e humanas. 
2. Legislação de trânsito. 
3. Normas de Circulação e conduta no trânsito. 
4. Sinalização de trânsito. 
5. Direção defensiva. 
6. Primeiros Socorros. 
7. Cidadania e meio ambiente. 
8. Noções de mecânica de veículo automotor. 
9. Procedimentos do motorista para o tráfego. 
10. Responsabilidades do motorista. 
11. A verificação das condições mecânicas / elétricas e de conservação do veículo, bem como de 

documentação e acessórios de segurança. 
12. Habilitação para motoristas pelo Código de Trânsito Nacional. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro - Capítulo III – Das Normas Gerais de Circulação e Conduta. 
BRASIL. Lei 9503 de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
BRASIL. Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro, e suas 
atualizações. 
BRASIL. Resolução Nº 160, de 22 de abril de 2004. Aprova o Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro, 
referente à Sinalização de trânsito. 
BRASIL. Resolução Nº 168, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a 
realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação. 
MANUAL do motorista: a técnica de dirigir bem. Belo Horizonte: Trânsito e Veículos. 2001/2002. 
SENAI. Noções Básicas de Mecânica Automotiva – Senai - www.rn.senai.br/index.php/ 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINA LEVE 
 
1. Habilitação para operador de máquina leve em via pública, pelo Código de Trânsito Nacional. 
2. Componentes mecânicos, elétricos da máquina. 
3. Instrumentos de medição e demais instrumentos utilizados na máquina. 
4. Tipos de acionamentos: hidráulico, mecânico ou elétrico. 
5. Segurança operacional. 
6. Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
7. Segurança no transporte e manuseio de materiais.  
8. Inspeção e teste da máquina. 
9. Lubrificação: Principais propriedades dos lubrificantes automotivos; cuidados e restrições no uso dos 

lubrificantes. 
 

Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL. Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro, e suas 
atualizações. 
BRASIL. Ministério do Trabalho. NR 11 – Transporte e Movimentação, Armazenamento e Manuseio de 
Materiais. 
BRASIL. Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - 
Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a 
realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação. 
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CARRETERO, Ronald P.; BELMIRO, Pedro Nelson. Lubrificantes e lubrificação Industrial. Rio de Janeiro, 
Interciência, IBP, 2006.  
DRAPINSKI, Janusz. Manual de Manutenção Mecânica Básica. Editora: Mcgraw-hill do Brasil, 1973, 240 p. 
TELECURSO 2000 – metrologia; Dimensional, Terminologia e conceitos de metrologia, 
www.bibvirt.futuro.usp.br/.../telecurso_2000_cursos_profissionalizantes/telecurso_2000. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO) 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
1. Ética profissional: Código de Ética e Legislação profissional do COFEN e COREN e relações humanas 

no trabalho. 
2. Sistema Único de Saúde: conceitos, definições e atribuições.  
3. Legislação e normas aplicadas ao Sistema Único de Saúde. 
4. Noções básicas de anatomia, fisiologia, farmacologia, microbiologia e parasitologia. 
5. Técnicas de enfermagem: sinais vitais, higiene, conforto, transporte, administração de dietas, 

oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de material para exames laboratoriais, ataduras, 
aplicações quentes e frias, cuidados com a pele, sondagens e drenos, cuidados com traqueostomia, 
drenagem torácica e ostomias, procedimentos pós-morte, prontuário e anotação de enfermagem. 

6. Assistência domiciliar de enfermagem / visita domiciliar. 
7. Fármacos: conceitos e tipos, efeitos gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de administração de 

medicamentos. 
8. Curativos e tratamento de feridas. 
9. Atenção à saúde da criança, da mulher e do adulto. 
10.  Central de material esterilizado: métodos e procedimentos específicos de desinfecção e esterilização 

de materiais. 
11.  Biossegurança, 
 
Bibliografia Sugerida: 
 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde. 
BRASIL, Lei federal nº 8.080, de 19/09/90. 
BRASIL, Lei federal nº 8.142, de 28/12/90. 
BRASIL, Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002, DOU 
28/02/2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS - Doenças Infecciosas e Parasitárias - Manual de Bolso: 
aspectos clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle, 1999. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Programas e Projetos. Disponível em: www.saude.gov.br. 
COREN – MG. Normas, deliberações, decisões e decretos. COREN/MG, 1998–2003. 
COREN – MG. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Brasília, 2003. 
KOCH, Rosi Maria et al. Técnicas básicas de enfermagem. 17 ed. Curitiba: Século XXI, 2000. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.  
SMELTZER, Suzanne C. BARE, Brenda G. BRUNNER & SUDDARTH’S. Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 9° ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1 e 2, 2002. 
 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
1. Riscos de acidentes 
2. Acidentes de trabalho 
3. Mapa de Risco 
4. Investigação de Acidente de Trabalho 
5. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
6. Instalação e Serviços em Eletricidade 
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7. Máquinas e equipamentos 
8. Atividades e operações insalubres 
9. Ergonomia 
10. Equipamentos de proteção 
11. Proteção contra incêndios 
12. Doenças ocupacionais. 
13. Emissão da CAT 
14. Conhecimentos sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP 
15. Normas Regulamentadoras NR’s e CLT (relativas à Medicina e Segurança do Trabalho). 
 
Bibliografia sugerida: 
 
LEGISLAÇÃO Previdenciária, disponível no endereço www81.dataprev. gov.br/ islex. Observação: apenas 
os aspectos relacionados à segurança e saúde no trabalho. 
SEGURANÇA e Medicina do Trabalho. 54ª ed. São Paulo: Editora Atlas, S. A – 2004. Série Manual de 
Legislação Atlas. 
PORTARIA 3.214, de 8 de jun. 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras – NR do Capítulo V,Título II da 
CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 
Fundacentro:  http:// www.fundacentro.gov.br/publicacoes/pub outros fasc.asp 
O Perfil Profissiográfico Previdenciário e a Nova Instrução Normativa nº 95 do INSS. www.inss.gov.br. 
Legislação pertinente 
 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
 
1. Código de posturas do Município, competências e atribuições do auditor de obras e posturas, 

orçamentação de obras, prevenção de acidentes na construção, estudos de impactos ambientais, 
inspeção e vistorias de prédios e edificações, contratações, elementos de edificações e de obras de 
infraestrutura urbana (saneamento básico e pavimentação). 

2. Código de posturas do município. 
3. Perfil profissiográfico e atribuições do auditor de obras e posturas do município. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ASSOCIAÇÀO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas brasileiras de instalações prediais. Rio de 
Janeiro: ABNT, vários anos.  
CHOMA, André Augusto. Como gerenciar contratos com empreiteiros. Manual de gestão de empreiteiros na 
construção. São Paulo: PINI, 2007. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Manual de saneamento. 3. ed. rev. Brasília: Fundação 
Nacional de Saúde, 2007. 
GOMIDE, Tito Lívio Ferreira. Técnicas de inspeção e manutenção predial: vistorias técnicas. São Paulo: 
PINI, 2006. 
MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras. São Paulo: PINI, 2006. 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2006.  
SENÇO, Wlastermiler de. Manual de técnicas de pavimentação. 2. ed. São Paulo: PINI, 2007.  
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Sinduscon / SP, PINI, 2013. 
 
 
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
 
Lei nº 6404/76; Lei nº 11.638/2007 e suas alterações; Princípios Contábeis; Lançamento de débito e crédito; 
Estrutura conceitual básica da Contabilidade, campo de atuação. Pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Princípios Fundamentais de Contabilidade (aprovados pelo Conselho 
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Federal de Contabilidade - CFC - por meio da Resolução do CFC nº 750/1993, e alterações posteriores). 
Plano de contas, fatos contábeis. Lançamento e escrituração. Principais livros e documentos contábeis, 
fiscais e societários. Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Receitas, Despesas e Custos. Operações com 
mercadorias, provisões e reservas. Apuração do resultado. Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Exercício.  
Contabilidade pública: conceito objeto e regime. Orçamento público: conteúdo e forma da proposta 
orçamentária. Princípios Orçamentários. Exercício financeiro. Controle da execução orçamentária. Receitas 
e despesas públicas. Inventário: objeto e classificação. Balancetes mensais de receita e despesa. Balanços 
Públicos. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP. Patrimônio Público. 
Registros Contábeis de Operações Típicas do Setor Público. Dívida Pública. Variações Patrimoniais 
Qualitativas e Quantitativas. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: Parte I - Procedimentos 
Contábeis Orçamentários, Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Parte IV - Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.  
Noções da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
Lei nº 4320/64. 
Noções da Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos e Lei nº 10.520/2002. 
Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
Código Tributário do Município - Lei nº 747 de 26 de Dezembro de 1978. 
Leis Municipais Complementares: Decreto n° 2.836 de 22 de Dezembro de 2014 - Preços Públicos; Decreto 
nº 2.763 de 18 de Fevereiro de 2014. 
Regulamentação da Nota Fiscal Eletrônica; Lei nº 1.826 de 30 de Dezembro de 2003. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada. Atlas. 2013. 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso Básico de Contabilidade. Atlas. 2010. 
ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. Atlas. 1994  
BORNIA, Antonio Cezar. Análise Gerencial de Custos. Atlas. 2010 
BRASIL. Código Tributário Nacional. 
BRASIL. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
BRASIL. Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 
BRASIL. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 
BRASIL. Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 
BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 
BRASIL. Lei nº 6.404, 15 de dezembro de 1976 
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
BRASIL. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP (versão mais recente). 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade. Estrutura Conceitual 
(versão mais recente). 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade. Auditoria 
Independente; Auditor Independente; Auditoria Interna; Revisão Contábil; Auditorias em Empresas de 
Pequeno e Médio Portes; Asseguração Contábil; Auditoria Governamental. (versão mais recente).  
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade. Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público - NBCASP (versão mais recente).  
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade. Pronunciamentos 
Técnicos Contábeis (versão mais recente).  
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade. Normas Internacionais 
de Contabilidade para o Setor Público (versão mais recente).  
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial. Atlas. 2014.  
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. Atlas. 2010.  
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade. Atlas. 2013.  
CRUZ, Flávio da. et all. Comentários à Lei nº 4.320. Atlas. 2006  
DUTRA, René Gomes. Custos: Uma Abordagem Prática. Atlas. 2010 
GIACOMONI, James. Orçamento Público. Atlas. 2012 
KOHAMA, Heilio. Balanços Públicos: Teoria e Prática. Atlas. 2015  
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: Teoria e Prática. Atlas. 2014  
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LEONE, George S. G. Contabilidade de Custos. Atlas. 2000 
LEONE, George S. G. Custos. Atlas. 2000 
LEONE, George S. G. LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de Contabilidade de Custos. Atlas. 2010 
LIMA, Edilberto Carlos Pontes. Curso de Finanças Públicas: Uma Abordagem Contemporânea. Altas. 2015 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. Atlas. 2009  
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Atlas. 2012  
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. Atlas. 2010 
PACELLI, Giovanni. AFO e Contabilidade Pública. CESPE. 2011 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de Contabilidade Básica. Atlas. 2014 
PEÇANHA, Djalma. Contabilidade Pública e Administração Financeira e Orçamentária – AFO. CESPE. 2009 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez. OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade Avançada. Atlas. 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS. As leis municipais citadas no programa 
QUINTANA, Alexandre Costa. Contabilidade Básica. Atlas. 2014  
ROSA, Maria Berenice. Contabilidade do Setor Público. Atlas. 2013 
SANTOS, José Luiz dos. et all. Contabilidade Geral. Atlas. 2014  
SANTOS, José Luiz dos. et all. Introdução à Contabilidade. Atlas. 2011  
SCHMIDT, Paulo et all. Manual de Contabilidade de Custos. Atlas. 2014  
SILVA, César Augusto Tibúrcio. TRISTÃO, Gilberto. Contabilidade Básica. Atlas. 2009 
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: Um Enfoque Administrativo. Atlas. 2011 
SILVA, Maurício Corrêa da. Demonstrações Contábeis Públicas. Atlas. 2012  
SILVA, Moacir Marques da. Lei de Responsabilidade Fiscal. Atlas. 2014  
SILVA, Valmir Leôncio da. A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Uma Abordagem Prática. Atlas. 
2014  
SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública. Atlas. 2013 
VELANI, Cássio Luiz. Introdução à Contabilidade. Atlas. 2014 
WERNKE, Rodney. Gestão de Custos. Atlas. 2004 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR) 
 
ADVOGADO 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Organização da Administração Pública Brasileira. Administração direta e 

indireta. Princípios constitucionais da Administração Pública. 
2. ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA (INDIRETA): Pessoas administrativas: espécies e tipicidades 

de entes administrativos. Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações 
Públicas: criação, estrutura, regime jurídico, características, servidores, extinção. 

3. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA: Conceito, natureza e fins da Administração Pública. Poderes da 
Administração Pública. Prerrogativas da Administração Pública. Poderes e deveres do administrador. 
Uso e abuso do poder. Poder de polícia. 

4. SERVIÇOS PÚBLICOS: Características e regime jurídico. Formas de prestação. Direito dos usuários. 
Concessão, permissão e autorização do serviço público. 

5. DOMÍNIO PÚBLICO: Bens públicos. Natureza, características e classificação dos bens públicos. 
Utilização dos bens públicos, restrições, limitações administrativas, uso do solo, zoneamento, polícia 
edilícia. 

6. SERVIDORES PÚBLICOS: Cargo, emprego e função pública. Princípios constitucionais dos servidores 
públicos. Direitos, vantagens, deveres, proibições e responsabilidade dos servidores públicos. 

7. ATOS ADMINISTRATIVOS: Conceito, elementos, classificação, requisitos, atributos. Espécies de atos 
administrativos. Motivação e motivo dos atos administrativos. Teoria das nulidades dos atos 
administrativos. 

8. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Conceito, características, formalização, execução. Alteração dos 
contratos administrativos. Extinção dos contratos administrativos. Teoria de imprevisão e Teoria do Fato 
do Príncipe. 
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      9.  LICITAÇÕES: Conceito, princípios. Modalidades de licitação. Edital nas licitações.        Tipos de licitação. 
Julgamento nas licitações. Homologação e adjudicação nas licitações. Lei n.º 8.666, de 21-6-93 (com 
suas alterações). 

10. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Controle administrativo: conceito e características. 
Controle interno e controle externo da Administração Pública. Tutela administrativa, supervisão e 
vinculação na administração. Controle parlamentar e controle popular. Controle Jurisdicional da 
Administração Pública: conceito, características, ações judiciais de oposição à Administração Pública. 

 
Bibliografia sugerida: 
 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (texto atualizado).   
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas. 
Lei n.º 8.666, de 21-6-93 (com suas alterações). 
MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros. 
MOREIRA NETTO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Lê. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 

Princípios e normas constitucionais. Eficácia dos princípios. Os princípios constitucionais brasileiros. 
2. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS: Os direitos individuais no sistema 

constitucional brasileiro. Os direitos coletivos no sistema constitucional brasileiro. As garantias 
constitucionais: “Hábeas Corpus”, Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, Ação Popular, 
“Hábeas Data”, Direito de Petição. Os direitos sociais. 

3. A FEDERAÇÃO NO BRASIL: Características da Federação, a forma federativa na Constituição da 
República: a União, os Estados Federados, os Municípios e o Distrito Federal. Sistema de repartição de 
competência no Brasil. 

4. A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO: A UNIÃO: Competência e bens da União. Organização 
dos Poderes da União. Intervenção federal nos Estados da Federação. O Poder Legislativo: estrutura, 
organização, atribuições, processo legislativo. O Poder Executivo na Constituição Federal: O Presidente 
da República: eleição, atribuições, responsabilidades. O Vice-presidente. Os Ministros de Estado: 
atribuições e responsabilidades. O Poder Judiciário: jurisdição, organização. O Supremo Tribunal 
Federal: organização e competência. O Superior Tribunal de Justiça: organização e competência. A 
Justiça Federal Ordinária: organização e competência.A Justiça do Trabalho: organização e 
competências. A Justiça Estadual: organização e competências. Funções essenciais à Justiça: o 
Ministério Público. A Advocacia Pública. A Advocacia. A Defensoria Pública. 

5. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Princípios constitucionais da Administração Pública. Disposições Gerais. 
6. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATINENTES À ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO: Lei 

orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Princípios orçamentários. Fiscalização e 
controle financeiro e orçamentário. 

7. ORDEM ECONÔMICA: Princípios gerais da ordem econômica. Intervenção do Estado no domínio 
econômico. 

8. ORDEM FINANCEIRA: Princípios do orçamento. Gestão Financeira: receita e despesas. Fiscalização 
financeira e orçamentária. Distribuição de rendas e receitas no sistema brasileiro. Tribunais de Contas 
da União e do Estado. 

9. ORDEM SOCIAL: Da Seguridade Social: Disposições gerais. Da Saúde. Da Previdência Social. Da 
Assistência Social. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Da Ciência e Tecnologia. Da Comunicação 
Social. Do Meio Ambiente. Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Dos Índios. 

 
Bibliografia sugerida: 
 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (texto atualizado).   
BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva. 
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CONSTITUIÇÃO DA EPÚBLICA FEDERATIVA DO BASIL. (texto atualizado até a data do encerramento 
das inscrições no concurso). 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (texto atualizado até a data do encerramento das 
inscrições no concurso). 
CRETELLA JÚNIOR, Jose. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1 e 2. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária. 
FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 
FERREIRA PINTO. Comentários à constituição brasileira. São Paulo: Saraiva. 
______. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 
HORTA, José Afonso da. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros. 
 
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 
1. DIREITO DO TRABALHO: Conceito, fontes, objeto e princípios. O Direito do Trabalho na Constituição 

da República. Relação de emprego. Contrato Individual de Trabalho (urbano e rural): sujeitos, 
caracterização e modalidades. Alteração do Contrato de Trabalho. Suspensão do contrato e interrupção 
da prestação de serviços. Remuneração. Duração do trabalho. Repouso semanal remunerado. Férias 
anuais remuneradas. Cessação do contrato de trabalho. Normas tutelares: higiene e segurança no 
trabalho. Trabalho da mulher. Trabalho do menor. 

2. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Organização e funcionamentos da Justiça do Trabalho. 
Competência da Justiça do Trabalho. Atos, Termos e Prazos Processuais. Distribuição e Custas. As 
partes, sua representação e seus procuradores. Nulidades. Dissídios individuais: fases postulatória e 
conciliatória. Fase probatória. Suspensão e extinção (antecipada) do processo. Fase decisória. 
Procedimentos especiais. Rito sumário. Procedimentos cautelares. Dissídios coletivos. Recursos. Fase 
preliminar da execução: liquidação da sentença. Execução: parte geral. Modalidades e reforma da 
execução. Discussão e trâmites finais da execução. 

 
Bibliografia sugerida: 
 
ALMEIDA, Ísis de. Curso de legislação do trabalho. São Paulo: Sugestões literárias. 
BATALHA, Wilson Campos. Tratado elementar de direito processual do trabalho. Rio de Janeiro: Kofino. 
CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva. 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT (Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º-5-1943 – texto 
atualizado).  
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr. 
GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. São Paulo: LTr. 
MALTA, Cristóvão Tostes. Prática do processo trabalhista. Rio de Janeiro: Ed. Trabalhistas. 
MARANHÃO, Délio e CARVALHO, Luiz Inácio Barbosa. Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Fundação 
Getúlio Vargas. 
MASCARO DO NASCIMENTO, Amauri. Elementos de direito processual do trabalho. São Paulo: Ltr. 
MORAES FILHO, Evaristo e MORAES, Antônio Carlos Flores de. Introdução ao direito do trabalho. São 
Paulo: Ltr. 
SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições do direito do trabalho. São Paulo: Ltr. 
 
DIREITO CIVIL 
 
1. A PESSOA NATURAL: Personalidade e capacidade. 
2. A PESSOA JURÍDICA: Disposições gerais. 
3. NEGÓCIO JURÍDICO: Defeitos do negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Invalidade do 

negócio jurídico. Prescrição e decadência. 
4. OBRIGAÇÕES: Modalidades. Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento das 

obrigações. 
5. DOS CONTRATOS EM GERAL: Disposições gerais. Da extinção do contrato. Das várias espécies de 

contrato. 
6. DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Da obrigação de indenizar. Da indenização.  
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7. POSSE: classificação; aquisição; efeitos; perda. PROPRIEDADE: aquisição; perda.  
8. CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei n.º 8.078, de 11-9-90, com suas 

alterações). 
 

Bibliografia sugerida: 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva. (edição atualizada). 
FIUZA, César. Direito civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey (edição atualizada). 
Lei n.º 10.406, de 10-1-2002 (novo Código Civil Brasileiro). 
Lei n.º 8.078, de 11-9-90 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor (com suas alterações). 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito e Processo. Princípios gerais do Direito Processual Civil. Lei 

processual: natureza e objeto. Fontes, eficácia e interpretação do direito processual. 
2. JURISDIÇÃO: Conceito e espécies de jurisdição. Inter-relacionamento: jurisdição voluntária. 

Organização judiciária em Minas Gerais. 
3. COMPETÊNCIA: Conceito, classificação e critérios determinativos. Competência absoluta e relativa. 

Modificações de competência. Declaração de incompetência. 
4. ATOS PROCESSUAIS: Forma, tempo e lugar dos atos processuais. Prazos. Comunicações dos atos. 

Nulidades. Outros atos processuais. Preclusão. 
5. AÇÃO E EXCEÇÃO: Ação e sua natureza jurídica. Elementos da ação. Condições e pressupostos da 

ação. Classificação das ações. Exceção. Fundamento do direito de defesa. 
6. PROCESSO: Processo e procedimento. Relação jurídica processual. Pressupostos processuais e 

requisitos de validade do processo. 
7. PARTES DO PROCESSO: Sujeitos do processo. Juiz e partes. Substituição processual. Litisconsórcio e 

assistência. Intervenção de terceiros. 
8. FORMAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO: Formação, suspensão e extinção do processo. Processo 

de conhecimento. Processo de execução. Processo cautelar. 
9. PROCEDIMENTO: Procedimento comum: rito ordinário, sumário, procedimento especial. O pedido. 

Petição inicial. Cumulação de pedidos. Resposta do réu. Revelia. Providências preliminares. 
Reconhecimento do pedido. Ação declaratória incidental. 

10. JULGAMENTO: Julgamento conforme o estado do processo. Prova: conceito, objeto, ônus, valoração. 
Provas em espécie. Audiência. Conciliação. Sentença. Coisa julgada. Limites objetivos e subjetivos da 
coisa julgada. Duplo grau de jurisdição. 

11. RECURSOS: Disposições gerais sobre recursos. Apelação. Agravos. Embargos. Recursos para o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Uniformização de jurisprudência. Ordem dos 
processos no Tribunal. 

12. EXECUÇÃO: Execução em geral: espécies e procedimentos. Execução contra a Fazenda Pública. 
Embargos à execução. Execução por quantia certa contra devedor insolvente. 

13. PROCEDIMENTOS CAUTELARES E ESPECIAIS: Medidas cautelares: sistemática e tipos. Ação de 
consignação em pagamento. Ação monitória. Herança jacente. Bens de ausentes. 

 
Bibliografia sugerida: 
 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei n.º 5.869, de 11-1-1973 – texto atualizado).  
DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros. 
Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001 (Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas 
Gerais). 
MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual. Rio de Janeiro: Forense. 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva. 
SANTOS, Moacyr Amaral dos. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense. 
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DIREITO PENAL 
 
1. CONCEITO DE CRIME. Requisitos, elementos e circunstâncias do crime. Crime doloso e crime 

culposo. Crime consumado e crime tentado. 
2. CRIMES CONTRA A VIDA. 
3. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. 
4. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. 
5. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA: Crimes contra a saúde pública.  
6. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
7. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E A ORDEM ECONÔMICA (Lei n.º 8.137, de 27/12/90, e 

Lei n.º 8.176, de 08/02/91). 
8. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Lei n. 7.492, de 26/06/86). 

 
Bibliografia sugerida: 
 
CÓDIGO PENAL - (Decreto-Lei n.º 2.848, de 7-12-1940, com a redação dada pela Lei n.º 7.209, de 11-7-
1984, e com as demais alterações). 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. v. 1 a 4, São Paulo: Saraiva. 
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. v. 1 a 3, São Paulo: Atlas. 
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. v. 1 a 4, São Paulo: Saraiva. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
1. O trabalho do assistente social com a questão social nas diferentes expressões cotidianas.  
2. O Serviço Social nas relações sociais no Brasil.  
3. O Serviço Social no desenvolvimento de programas, projetos e pesquisas.  
4. Atendimentos / orientações / informações aos usuários, aos grupos, à comunidade e /ou clientes dos 

serviços. 
5. Competências e habilidades do profissional.  

 
Bibliografia sugerida: 
 
AMMANN, Safira Bezerra. Cidadania e exclusão social: o mundo desenvolvido em questão. In: Revista 
Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, nº 76, Ano XXIV, novembro de 2003, p. 118 a 142. 
BRASIL. Lei 8.662/93 - Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social.  
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. CFESS. Código de Ética do Assistente Social.  
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2002.  
FRITSCH, Rosangela.Planejamento Estratégico: instrumental para a intervenção do Serviço Social. In: 
Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, nº 52, Ano XVII, dezembro de 1996, p. 127 a 145. 
GUEIROS, Dalva Azevedo. Família e proteção social: questões atuais e limites da solidariedade familiar. In: 
Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, nº 71, Ano XXIII, ESPECIAL, 2002, p.102 a 121.  
GUIMARÃES, Rosamélia Ferreira. Famílias: uma experiência em grupo. In: revista Serviço Social e 
Sociedade. São Paulo: Cortez, nº 71, Ano XXIII, ESPECIAL, 2002, p.165 a 179. 
IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São 
Paulo: Cortez, 1999.  
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Coleção Temas 
Sociais. Petrópolis: Editora Vozes, 1994. 
NICOLAU, Maria Célia C. Formação e fazer profissional do Assistente Social: trabalho e representações 
sociais. In: Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, nº 79, Ano XXV, ESPECIAL 2004, p. 82 
a 107. 
RIBEIRO, Marlene. O caráter pedagógico dos movimentos sociais. In: Revista Serviço Social e Sociedade. 
São Paulo: Cortez, nº 58, Ano XIX, novembro de 1998, p. 41 a 71. 
SLUZKI, Carlos E. A rede social na prática sistêmica: Alternativas terapêuticas. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1997, p.15 a 66. 
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SOUSA, Rosangela Maria Sobrinho. Controle social em saúde e cidadania. In: Revista Serviço Social e 
Sociedade. São Paulo: Cortez, nº 74, Ano XXIV, julho de 2003, p.68 a 84. 
 
 
ENFERMEIRO 
 
1. Atuação gerencial e assistencial do enfermeiro nas clínicas: médica e cirúrgica. 
2. Atuação gerencial e assistencial do enfermeiro nos serviços de controle e prevenção das infecções 

hospitalares e normas de biosseguranca. 
3. Atuação gerencial e assistencial do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência: pré-hospitalar e 

hospitalar (pronto atendimento e terapia intensiva). 
4. Código de ética e lei do exercício profissional de Enfermagem. 
5. Educação em Saúde. 
6. Gerenciamento da assistência de enfermagem e dos serviços de saúde, e Educação continuada. 
7. Programas de Atenção Básica: Saúde da Família 
8. Programas de atenção à saúde da criança, adolescente, mulher, adulto, idoso. 
9. Programas de Imunização e vigilância à saúde. 
10. Sistematização Assistência de Enfermagem (SAE) - Sistemas de classificação da prática profissional do 

enfermeiro. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ALMEIDA, M. C. P., ROCHA, S. M. M. O trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez, 1997. 
AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Manual para Provedores. 
Rio de Janeiro: Medline, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Avaliação Normativa do Programa de Saúde da Família no Brasil. Parte I, II, 
III, IV e V. Brasília. MS, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. A concepção dos pólos como recurso institucional de capacitação, formação 
e educação permanente de pessoal para programas de saúde da família. Etapa 3. Brasília. MS, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. A produção sobre saúde da família: Trabalhos apresentados no VII 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. ABRASCO, 2003. 
BRASIL. Ministério da Saúde. FUNASA. Manual de normas de vacinação. Brasília. MS, 2001. 
BRASIL. Ministério da Saúde. FUNASA. Manual de procedimentos para vacinação. Brasília. MS, 2001. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Políticas de educação e desenvolvimento para o SUS: caminhos para a 
educação permanente em saúde: Pólos de educação permanente em saúde. Brasília. MS, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Programas e Projetos. Disponível em: www.saude.gov.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa nacional de Imunizações: 30 anos, 2003. 
COREN – MG. Normas, deliberações, decisões e decretos. COREN/MG, 1998 – 2003. 
COREN – MG. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Brasília, 2003. 
COUTO R. C., PEDROSA T. M. G., NOGUEIRA J. M. – Infecção Hospitalar, Epidemiologia e Controle. 3ª 
ed. Medsi, Rio de Janeiro, 2003. 
DELORS, J. (Org.). Educação um tesouro a descobrir. Relatório para UNESCO, da comissão internacional 
sobre educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 2000.  
JOHNSON, Marion et al. Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem: Ligações entre NANDA, 
NOC e NIC. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
KNOBELL, Elias et al. Condutas no paciente grave. 2 ed. São Paulo: Atheneu, v 1 e 2. 1998. 
MCLOSKEY, Joanne C.; BUSLECHECK, Glória M. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 3 
ed Porto Alegre: Artmed, 2004. 
NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: Definições e 
classificação – 2003-2004. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RATTON, José Luiz Amorim. Medicina Intensiva. São Paulo: Atheneu, 1997. 
SMELTZER, Suzanne C. BARE, Brenda G. BRUNNER & SUDDARTH’S. Tratado de Enfermagem Médico–
Cirúrgica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1 e 2, 2002. 
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ENFERMEIRO DO PSF 
 
1. Programa Nacional de Imunização (tipos de vacinas, composição, conservação – rede de frio, indicação 

e contra-indicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), 
planejamento, organização e operacionalização de campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. 

2. Administração e gerência de ser viços de saúde e enfermagem em saúde coletiva. 
3. Assistência integral à saúde da criança (avaliação do crescimento e desenvolvimento, aleitamento 

materno, alimentação básica infantil, desnutrição, controle de doenças diarréicas, infecções 
respiratórias agudas, programa de controle de asma). 

4. Assistência integral à saúde do adolescente. 
5. Assistência integral à saúde da mulher (planejamento familiar, atenção ao pré-natal, parto e puerpério, 

programa nacional de prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino). 
6. Assistência integral à saúde do adulto e do idoso (assistência aos portadores de doenças crônico-

degenerativas, programa nacional de atenção ao diabético e ao hipertenso). 
7. Assistência integral à saúde do trabalhador (legislação e patologias). 
8. Assistência ingtegral à saúde do portador de sofrimento mental (noções básicas de psicopatologia e 

psicofarmacologia, legislação nacional e estadual, programa e saúde mental). 
9. Assistência integral à saúde do portador de doenças transmissíveis (Programa de prevenção e 

assistência em doenças sexualmente transmissíveis – DST – AIDS, programa nacional de controle da 
tuberculose e programa nacional de controle da Hanseníase). 

10. Medidas de proteção ambiental coletiva e individual (limpeza, desinfecção, descontaminação, 
esterilização, uso de equipamentos de proteção individual – EPI). 

11. Tratamento e prevenção de lesões cutâneas. 
12. Ética / Exercício profissional da enfermagem (legislação). 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BORGES, E.L. e outros. Feridas: como tratar? Belo Horizonte: COOPMED, 2001. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 10.216/01 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002), 3 ed. Brasília, 
2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 11.802/95 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002, 3 ed. Brasília, 
2002 e posterior Lei nº 12.684, de 01/12/1997. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 2.391, de 26/12/2002 (Regulamentação da internação psiquiátrica 
involuntária). 
BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção à Saúde. Brasília: Secretaria de Assistência à Saúde, 
Coordenação de Saúde da Comunidade, www.gov.saude.br. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Desenvolvimento Gerencial de Unidades 
Básicas de Saúde do Distrito Sanitário – Projeto GERUS. Brasília, 1995. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus: protocolo. Cadernos de 
Atenção Básica, n. 7, Brasília, 2001. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil. Cadernos de Atenção Básica, n. 11, Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência pré-natal. Manual técnico, Brasília, 2000. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Processamentos de artigos e supeerfícies em estabelecimentos de saúde. 
Brasília. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, 1994. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Plano Nacional de Controle da Tuberculose. 
Manual de normas técnicas. 3 ed. Brasília, 2000. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência ao planejamento familiar. Manual técnico. 4 ed. Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual Técnico para Controle da Tuberculose. Cadernos de Atenção Básica, 
n. 5, Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia para controle da hanseníase. Cadernos de Atenção Básica, n. 10, 
Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Centros de Referência de 
Imunobiológicos Especiais. Brasília, 2001. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde do trabalhador. Cadernos de Atenção Básica, n.5, Brasília, 2002. 
COREN – MG. Normas, deliberações, decisões e decretos. COREN/MG, 1998 – 2003. 
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COREN – MG. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Brasília, 2003. 
FONSECA, R. M. G. et al. O uso da epidemiologia na enfermagem em saúde coletiva. Brasília: ABEN, 1997. 
78p. (Série Didática: Enfermagem no SUS). 
SILVESTRE, J.A. & COSTA Neto, M.M. Abordagem do idoso em programas de saúde da família. In: 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(3); 839 – 847, Mai-Jun, 2003. 
SMELTZER, Suzanne; BARE, Brenda; BRUNNER & SUDDARTH’S. Tratado de enfermagem médico-
cirúrgica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v. 1 e 2, 2002. 
TEIXEIRA, C. F. et al. SUS, Modelos assistenciais e vigilância à saúde. In: MINISTÉRIO DA SAÚDE / 
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA. Informe epidemiológico do SUS. Brasília: Fundação Nacional 
de Saúde, Ano VII, n 2, abr/jun, 1998. 
WRIGHT, L. & LEAHEY, M. Enfermeiras e famílias: Um guia para avaliação e intervenção na família. São 
Paulo: Roca 2002. 
 
 
ENFERMEIRO PARA CAPS 
 
1. Legislação relativa ao Sistema Único de Saúde: História, diretrizes e implantação das políticas públicas 

de Saúde em geral, e do Sistema Único de Saúde.  
2. Legislação relativa à Saúde Mental: História, diretrizes e implantação das políticas públicas nacional e 

estadual de Saúde Mental.  
3. Condições atuais, problemas e desafios das políticas públicas nacional e estadual de Saúde Mental.  
4. A rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico: construção, finalidade e articulação dos 

diversos serviços, dispositivos e ações.  
5. Noções básicas de psicopatologia psicanalítica e psiquiátrica.  
6. Noções básicas sobre a atenção à Saúde Mental ao usuário de álcool e drogas.  
7. Noções básicas sobre a atenção à Saúde Mental da criança e do adolescente.  
8. Noções básicas da Reabilitação Psicossocial.  
9. Administração e gerência de serviços de saúde e enfermagem em saúde mental. 

 
Bibliografia sugerida: 
 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Capítulo II, Seção II, Arts. 196 a 200 [SUS] 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.asp; Lei Federal 8080, de 18-9-90 [SUS] - 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/l8080.asp; Lei Federal 8142, de 28-12-90 [SUS] - 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.asp;  
Portarias: Portaria 154, de 24-1-08 [NASF]http://200.137.177.147/sistemas_de_informacao 
/doc_tec_leg/siab/portaria-n-154- nasf.pdf 
Portaria 399, de 22-2-06 [pacto da Saúde http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/ GM/GM-
399.asp; Portaria 648, de 28-3-06 [atenção básica]  http://dab.saude.gov.br/docs/legislacao/portaria_64 
8_28_03_2006.pdf  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Participativa e Estratégica. Caminhos do Direito à 
Saude. Brasília: Ministério da Saude, 2007. Disponível 
em:http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Caminhos_do_Direitos_em_Saude_no_Br 
asil.pdf.  
CAMPOS. Gastão Wagner de Sousa. Equipes de referência e apoio especializado matricial: um ensaio 
sobre a reorganização do trabalho em saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 1999, vol.4, n.2, pp. 393-403. 
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81231999000200013&script=sci_abstract&tlng=pt 
CECCIM, Ricardo Burg. A Educação Permanente em Saúde e as Questões Permanentes à Formação em 
Saúde Mental. In LOBOSQUE, A M (org). Saúde Mental: Os Desafios da Formação Caderno Saúde Mental 
3. Belo Horizonte: ESP/MG, 2010. p. 67-91 http://www.esp.mg.gov.br/wp-
content/uploads/2011/02/caderno_SM3_Os_desafios_da_formacao.pdf18  
COHN, Amélia. A reforma sanitária brasileira após 20 anos do SUS: reflexões. Cad. Saúde Pública [online]. 
2009, vol.25, n.7, pp. 1614-1619. Disponível em http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_artte 
xt&pid=S0102-311X2009000700020 
MERHY, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In:  
MERHY, E. E.; ONOCKO, R. (Orgs.).  
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Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 71-112. Disponível em 
http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-03.pdf Acesso em dezembro de 2011 
RAMOS, A et alii. Residências em Saúde – Encontros multiprofissionais, sentidos multidimensionais in: 
BRASIL, Ministério da Saúde. Residência Multiprofissional em Saúde: experiências, avanços e desafios. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. p 375-390.  
 
Legislação/Portarias: Saúde Mental  
Lei Federal Lei 10 216, de 26-4-01 [Lei Paulo Delgado] – 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.asp. 
 
Leis estaduais  
Lei 11802, de 18-1-95 [Lei Carlão] – http://www.inverso.org.br/index.php/content/view/5692.aspl. 
 
 
ENFERMEIRO PARA URGÊNCIA 
 
1. Atuação gerencial e assistencial do enfermeiro na urgência: Préhospitalar e Pronto-socorro. 
2. Normas de biossegurança. 
3. Atuação gerencial e assistencial do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência: pré-hospitalar e 

hospitalar (pronto atendimento e terapia intensiva). 
4. Código de ética e lei do exercício profissional de Enfermagem. 
5. Gerenciamento da assistência de enfermagem e dos serviços de saúde, e Educação continuada. 
6. Classificação de Risco e protocolo de Manchester. 
7. Sistematização Assistência de Enfermagem (SAE) - Sistemas de classificação da prática profissional do 

enfermeiro. 
8. Suporte Básico e Avançado de Vida em Cardiologia. 
9. Atendimento Inicial ao politraumatizado. 
10. Atendimento de outras urgências: intoxicação exógena, acidentes com animais peçonhentos. 
11. Prevenção do trauma. 
12. Prevenção de acidentes na infância. 
  
Bibliografia sugerida:  
  
AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Manual para Provedores. 
Rio de Janeiro: Medline, 2012. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2048. Disponível em: www.saude.gov.br.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Programas e Projetos. Disponível em: www.saude.gov.br. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. 
Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, epartamento de Atenção Especializada. – Brasília : 
Editora do Ministério da Saúde, 2013.84 p. : il. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa nacional de Imunizações: 30 anos, 2003. 
COREN – MG. Normas, deliberações, decisões e decretos. COREN/MG, 1998 – 2003. 
COREN – MG. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Brasília, 2003. 
COUTO R. C., PEDROSA T. M. G., NOGUEIRA J. M. – Infecção Hospitalar, Epidemiologia e Controle. 3ª 
ed. Medsi, Rio de Janeiro, 2003. 
DELORS, J. (Org.). Educação um tesouro a descobrir. Relatório para UNESCO, da comissão internacional 
sobre educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 2000.  
JOHNSON, Marion et al. Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem: Ligações entre NANDA, 
NOC e NIC. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
KNOBELL, Elias et al. Condutas no paciente grave. 2 ed. São Paulo: Atheneu, v 1 e 2. 1998. 
MCLOSKEY, Joanne C.; BUSLECHECK, Glória M. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 3 
ed Porto Alegre: Artmed, 2004. 
NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: Definições e 
classificação – 2003-2004. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RATTON, José Luiz Amorim. Medicina Intensiva. São Paulo: Atheneu, 1997. 
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SMELTZER, Suzanne C. BARE, Brenda G. BRUNNER & SUDDARTH’S. Tratado de Enfermagem Médico–
Cirúrgica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1 e 2, 2002. 
Outros materiais disponíveis nos sites do COFEN/COREN, Ministério da Saúde e SES – Secretaria do 
Estado da Saúde sobre temas pertinentes ao programa. 
 
 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
 
A prova de conhecimentos didático-pedagógicos pretende verificar a capacidade de análise crítica dos 
candidatos em relação a questões atuais da educação, a partir de várias situações vividas no cotidiano 
escolar, buscando ações pedagógicas que aprimorem a relação ensino-aprendizagem.  
 
Temáticas abordadas: 
1. Educação e diversidade sociocultural. 
2. Educação e sociedade da informação. 
3. A inclusão da pessoa com deficiência na educação. 
4. Organização dos tempos e trabalhos escolares. 
5. Os ciclos de formação. 
6. A infância como tempo de formação. 
7. A adolescência como tempo de formação. 
8. A experiência social dos alunos e o cotidiano. 
9. O currículo e a globalização do conhecimento: impasses e polêmicas entre conteúdo e metodologia na 
sala de aula. 
10. A avaliação e o processo de ensino e aprendizagem: em busca de uma coerência e integração. 
11. Prática profissional e projeto educativo: os professores, suas concepções e opções didáticas. 
12. A formação do profissional da educação: conceitos e dimensões. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
CANDAU, Vera Maria. Sociedade, educação e cultura(s):questões e propostas. Petrópolis: Vozes, 2002. 
CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
2000. 
DAYREL, Juarez. A escola como espaço sociocultural. Belo Horizonte: SMED. 
GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras Instituições, grupos e 
movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
HOFFMAM, Jussara. Pontos e contrapontos: do pensar ao agir em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 
1998. 
MERCADO, Luis Paulo Leopoldo. Formação continuada de professores e novas tecnologias. Maceió: 
EDUFAL, 1999. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 9 ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF, 
UNESCO, 2004. 
MUNANGA, Kabengele (Org.). Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Fundamental, 1999.  
PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Planejamento, plano de ensino aprendizagem e projeto educativo. São 
Paulo: Libertad, 1995. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
 
FARMACÊUTICO 
 
Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia Hospitalar e Drogaria. Requisitos técnicos e exigências legais 
para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia Hospitalar e Drogaria. Seleção e padronização 
de medicamentos e correlatos. Gestão de estoque – Curva ABC – Parâmetros de identificação dos 
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medicamentos para o controle de estoque. Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências 
legais, normas técnicas e funcionais. Sistemas de dispensação de medicamentos. Farmácia hospitalar e 
controle de infecções hospitalares. Germicidas de uso hospitalar: formulações, preparo e emprego. Atuação 
da farmácia hospitalar no suporte nutricional. Manuseio, preparo e dispensação de medicamentos 
cistotáticos. Química farmacêutica: volumetria de neutralização e de oxi-redução. Cálculos para 
determinação de concentração em preparações farmacêuticas. Conhecimento quanto à origem, à química, 
à atividade farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxidade dos 
medicamentos, necessária ao desenvolvimento da assistência farmacêutica. Farmacologia da dor e da 
inflamação. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologias do sistema digestivo. Farmacologia da 
Reprodução. Farmacologia dos processos infecciosos. Controle de qualidade de medicamentos – Ensaios 
físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Interpretação de certificados de análise de controle de 
qualidade de medicamentos. Estabilidade de medicamentos. Farmacotécnica das preparações sólidas e 
líquidas, para uso oral e para uso externo. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, cremes, pomadas e 
preparações estéreis: conceito, importância, fabricação e acondicionamento. Farmacologia. Fármacos que 
atuam no sistema nervoso autônomo, central e periférico. Fármacos que atuam no sistema cardiovascular – 
antimicrobianos – interações medicamentosas. Legislação: Lei 5.991, de 17/12/73. Lei 8.666, de 21/06/93. 
Resolução 288/96 – Conselho Federal de Farmácia. Resolução 290/96, de 26/04/1996 – Conselho Federal 
de Farmácia – Aprova o Código de Ética Farmacêutica. Portaria 272, de -08/04/98 – Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde. Portaria 2.616, de 12/05/98 – Ministério da Saúde. Portaria 344 de 
12/05/98 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Decreto 3.181, de 23/09/99. Resolução 391, de 
09/08/99 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Norma Técnica Especial nº 010/99 da Vigilância 
Sanitária Municipal/Belo Horizonte, publicada no Diário Oficial do Município, Ano V nº 1038, de 30/12/99. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
CARVALHO, E. B. Manual de Suporte Nutricional. Rio de Janeiro: Medsi, 1992. 
Farmacopéia Brasileira. 3. ed. São Paulo: Organização Andrei , 19977. 1 v.  
Farmacopéia Brasileira. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 1988. P. 1 e P. 2 (Fascículos 1-4) 
GENNARO, A. R. Remington Farmácia. 19 ed. Argentina: Médica Pan América.2 volumes. 
GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. As bases farmacológicas da terapêutica. 10 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2003. 
HANSTEN, P. D. Interações medicamentosas. 5 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1989. 
KATZUNG, B.G.; SILVA, P. Farmacologia básica e clínica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara-koogan, 1998. 
KOROLKOVAS, A. Análise farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara-koogan, 1984. 
MARTINS, M. A. Manual de infecções hospitalares: prevenção e controle. Hospital das Clínicas (Belo 
Horizonte). Rio de Janeiro: Medsi, 1993. 
PRISTA, L.N.; ALVES, A. C.; MORGADO, R. Tecnologia Farmacêutica e farmácia galênica. 4.ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. 3 volumes. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
1- Regulamentação das atividades do profissional de nutrição. 
2- Características sensoriais, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias dos alimentos. 
3- Métodos de avaliação e efeitos das diversas modalidades de aquisição, seleção, armazenamento, pré-

preparo, preparo e conservação da qualidade nutricional dos alimentos. 
4- Higienização e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos. 
5- Doenças veiculadas por alimentos e microrganismos patogênicos de importância em alimentos. 
6- Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, 

biodisponibilidade, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. 
7- Definição, fundamentação e característica da dieta normal e suas modificações. 
8- Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários e para aqueles nutricionalmente vulneráveis. 
9- Avaliação nutricional de indivíduos e comunidades: tipos, conceitos, material e métodos, interpretação e 

aplicabilidade dos resultados. 
10- Nutrição clínica: Patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. Assistência dietoterápica 

hospitalar, ambulatorial e em consultórios de nutrição e dietética. 
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11- Saúde coletiva e nutrição: programas de aplicação e nutrição, atenção primária e educação em saúde, 
epidemiologia dos problemas nutricionais brasileiros, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, 
situação alimentar e nutricional no Brasil e segurança alimentar. 

12- Educação nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais, econômicos e culturais, 
planejamento, organização, implementação e avaliação de programas de educação nutricional. 

13- Alimentação coletiva: conceitos básicos da administração geral e sua aplicação a Unidade de 
Alimentação e Nutrição, planejamento e operacionalização de cardápios, tipos e sistema de serviços, 
planejamento físico funcional, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais, 
higienização, segurança e ergonomia no trabalho. 

14-  Legislação relacionada à área de Nutrição e alimentos. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
EUCLYDES, Marilene P. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação adequada. 2.ed. 
Viçosa: Suprema Gráfica e Editora, 2000. 
EVANGELISTA, José. Tecnologia dos Alimentos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2.ed., 1998. 
GOUVEIA, Enilda L. Cruz. Nutrição: saúde e comunidade. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. 
HOBBS, Betty C. & ROBERTS, Diane. Toxinfecções e controle higiênico-sanitário de alimentos. São Paulo: 
Varela, 1999. 
ESCOTT-STUMP, Sylvia; MAHAN, L. Kathleen. Krause - Alimentos, nutrição & dietoterapia. 10. ed. São 
Paulo: Roca, 2002. 
MEZOMO, Iracema F. B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. 5. ed. atual. e rev. 
Barueri: Manole, 2002. 
MONTEIRO, Carlos Augusto. Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e suas 
doenças. 2. ed. aum. São Paulo: HUCITEC, 2000. 
OLIVEIRA, José Eduardo D. de; MARCHINI, Júlio Sérgio. Ciências nutricionais. São Paulo: Sarvier, 1998. 
ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 2002. 
TEIXEIRA, Suzana M. F. G. et al. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São 
Paulo: Atheneu, 2000. 
www.saude.gov.br 
www.anvisa.gov.br 
www.cfn.org.br 
 
 
PSICÓLOGO 
 
1. Diagnóstico Psicológico 
1.1. Objetivos, processos, etapas, técnicas. 
1.2. Análise, interpretação e devolução dos dados. 
1.3. Laudo psicológico. 
2. Psicologia Social 
2.1. Linguagem, pensamento e representações sociais. 
2.2. Identidade. 
2.3. Processos grupais – família, escola, trabalho. 
3. Psicopatologia e Clínica 
3.1. Estrutura psíquica. 
3.2. Saúde e doença mental. 
3.3. Neuroses e psicoses. 
3.4. Clínica psicanalítica. 
4. Psicologia Organizacional e do Trabalho 
4.1. Recursos humanos nas organizações. 
4.2. Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal. 
4.3. Treinamento e desenvolvimento de pessoal. 
4.4. Doença Ocupacional e relações de trabalho. 
4.5. Laudos e relatórios. 
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Bibliografia sugerida: 
 
ARZENO, M.E.G. Psicodiagnóstico Clínico – novas contribuições. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
BOOG, Gustavo (coord). Manual de Treinamento e Desenvolvimento. São Paulo: Makron Books, 1999. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio 
de Janeiro: Campus, 1999. 
CUNHA, Jurema A. Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. 
DURAND, Marina. Doença Ocupacional – psicanálise e relações de trabalho. SP: Escuta, 2000. 
FREUD, S. Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1976  
______. Conferências Introdutórias sobre a psicanálise. Vol. XVI (1916. 1917[1915-1917]) 
______. Neurose e Psicose (1924[1923]) e A Perda da Realidade na Neurose e na psicose (1924) . vol XIX. 
______. Artigos sobre técnica (1911-1915[1914]). Vol. XII. 
LANE, S. e CODO, W. (org.) Psicologia Social – o homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
MILLER, J. Lacan Elucidado – palestras no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
1. Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de terapia ocupacional 
2. Terapia ocupacional em geriatria e gerontologia: avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do 

idoso. 
3. Terapia ocupacional em pediatria: desenvolvimento sensório perceptivo, cognitivo, motor normal e suas 

alterações; terapia ocupacional em neuropediatria. 
4. Terapia ocupacional em reabilitação física: noções fundamentais de acidente vascular cerebral; 

traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças reumáticas; doenças 
degenerativas. 

5. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. 
6. Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde mental e reforma psiquiátrica. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BARRETO, Francisco Paes. Reforma psiquiátrica e movimento lacaniano. 
BOBATH, Karel. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. Ed. Manole. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 10.216/01 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002), 3 ed. Brasília, 
2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 11.802/95 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002, 3 ed. Brasília, 
2002 e posterior Lei nº 12.684, de 01/12/1997. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 2.391, de 26/12/2002 (Regulamentação da internação psiquiátrica 
involuntária). 
BUSSE, Evald W. Blazer; DAN. Psiquiatria geriátrica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 
CANIGLIA. Modelos teóricos utilizados na prática da terapia ocupacional. Expressa Alves Gráficas e 
Editora, 1993. 
DONALD, Mac. Terapia ocupacional em reabilitação. Salvat Editora, 1990. 
FRANCISCO, M.B. Terapia ocupacional. Papiros. 
JORGE, Rui Chammone. O objeto e a especificidade da terapia ocupacional. Imprensa Universitária, 1990. 
______. Relação terapeuta paciente – Notas introdutórias. 1989. 
KAPLAN, H.I., SADOCK, B. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
LOBOSQUE, Ana Marta. Clínica e Movimento: o cotidiano de um serviço substitutivo em saúde mental e 
impasses da clínica? In: Lobosque. Clínica em Movimento: por uma sociedade sem manicômios. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2003. 
NETO, Matheus Papaléo. Grontologia. Ed. Atheneu, 1996. 
SPITZ, René. O primeiro ano de vida. Martins Fontes, 1993. 
TROMBLY, Catherine. Terapia ocupacional para disfunção física. Santos, 1981. 
 
 

* * * 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG 
EDITAL 001/2016 

 
 

Eu,_____________________________________________________________, portador do CPF 

n.º______________________________________________ declaro, para os devidos fins de 

obtenção de isenção do valor da inscrição do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG, que por razões de ordem financeira, não posso arcar com as despesas do valor da 

inscrição, nos termos do item 5 e seus subitens do Edital. 

Declaro, ainda, estar ciente de que é de minha inteira responsabilidade o teor desta declaração, 

podendo responder civil e criminalmente por ela. 

 

 

__________________________, ____ de __________________ de _____. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV  

REQUERIMENTO – PROVA E/OU ATENDIMENTO ESPECIAL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2016 

 
 
Eu______________________________________________________, Inscrição n.º __________, 

CPF. N.º________________, Cargo: _________________________________________ venho 

requerer o atendimento especial abaixo assinalado para as realizações das provas referentes ao 

Concurso Público regido pelo Edital 001/2016. 

 
(      ) – Prova em Braile                                      (      ) – Prova Ampliada    

(      ) – Prova com Ledor                                    (      ) – Prova com Intérprete de Libras 

(      ) – Tempo Adicional                                     (      ) – Acessibilidade     

(      ) – Cadeirante    

(      ) – Outros:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Em ______/_______ / _______.   

 

________________________________________ 

Assinatura do candidato (a) 
 
 

Obs.: A cópia do comprovante de inscrição, o laudo médico e a solicitação de condição especial (se 

for o caso) deverão ser postados até o dia 12/04/2016. 
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ANEXO V-A  

CAPA PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2016 

 
 
Candidato: ______________________________________________________________________  

 

Número do documento de identidade: ___________________________  

 

Número de inscrição: _____________ 

 

Emprego público: ____________________________________________  

 

Data: ____ /____ / ________ 

 

Assinatura: _________________________________________ 
 

RECURSO CONTRA: 
a) (      ) Contra indeferimento do pedido de isenção do valor da taxa de inscrição; 

b) (      ) Contra indeferimento da inscrição; 

c) (      ) Contra indeferimento do pedido de atendimento especial; 

d) (      ) Contra questões das provas objetivas de múltipla escolha e gabaritos preliminares; 

 

 
n.º da questão: _________ 

Resposta do gabarito oficial: _________ 

Resposta marcada pelo candidato: _________ 
 

e) (      ) Contra a totalização dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, desde 
que se refira a erro de cálculo das notas e Classificação Preliminar; 

f) (      ) Contra o resultado da Prova de Títulos e classificação preliminar; 

g) (      ) Contra as decisões proferidas durante o concurso que tenham repercussão na esfera 
de direitos dos candidatos; 
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ANEXO V-B 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS  
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG 

EDITAL 001/2016 

 

Cargo: _________________________________________________        nº da questão: __________ 
  

ARGUMENTAÇÃO LÓGICA DO RECURSO: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
PEDIDO DO CANDIDATO: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
BIBLIOGRAFIA PESQUISADA: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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 ANEXO VI 
 

REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG - EDITAL 001/2016 

 

NOME DO CANDIDATO  

INSCRIÇÃO   

CARGO  

RG  

CPF  

Rua/N./bairro                           

         Cidade                   

         UF   CEP          
 

Venho requerer a devolução do valor pago a título de Taxa de Inscrição para o Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de MATOZINHOS/MG. Para comprovação, anexo a este requerimento cópia dos 
boletos bancários quitados ou o mesmo acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento e 
informo a seguir os dados da conta bancária para depósito. 
 

Dados da Conta bancária 

 A conta bancária deverá ser, preferencialmente, do próprio candidato.  
 Caso a conta bancária não seja de titularidade do candidato, será IMPRESCINDÍVEL constar o 

nome completo, CPF, RG, parentesco e assinatura do titular nos campos abaixo: 
NOME COMPLETO DO 
TITULAR DA CONTA 

 

RG  

CPF  

PARENTESCO  

ASSINATURA:  
 

BANCO (Nome) (Cód) 

AGÊNCIA (Informar número da agência com DV, se houver) (Número) (DV) 

NÚMERO DA CONTA (Informar número da conta com DV, se houver) (Número) (DV) 

DV = Dígito Verificador 

Termos em que, pede deferimento. 
 
___________________________________, ______ de ________________________ de ______. 

(Cidade)                                                 (dia)                                  (mês) 
 

Assinatura do Candidato:  

 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

RECEBEDOR: 

 

ASS. DATA DA ENTREGA NA FUMARC 
 

_______/________/ ________ 

 


