Edital de Divulgação nº. 008 de 14/04/2016
RETIFICAÇÃO nº. 005 DO EDITAL DE ABERTURA
Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO nº. 005 do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001,
de 17/03/2016, que passa a vigorar com o texto abaixo nos Itens indicados:

1.

No Item 1.4. (Calendário de Eventos) do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016,
tendo em vista o disposto no Item 1.8. e na Observação constante em citado Item 1.4., a data da Prova Objetiva
para os Cargos de Nível Fundamental passa a ser:
1.4. CALENDÁRIO DE EVENTOS:
EVENTO
Período de Inscrição (nos endereços www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br)

DATA / PERÍODO
de 10:00h do dia 23/03/2016
às 23:59h do dia 10/04/2016

Período de pagamento da Taxa de Inscrição

23/03/2016 a 11/04/2016

Entrega de laudo médico (para pessoas com deficiência)

23/03/2016 a 11/04/2016

Período de Requisição de Atendimento Diferenciado

23/03/2016 a 19/04/2016

Divulgação da concorrência e das inscrições indeferidas

até 13/04/2016

Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com local de prova

até 20/04/2016

Prova Objetiva (Cargos de Nível Superior e Nível Médio) e Prova Dissertativa

24/04/2016

Divulgação do Gabarito Oficial da Prova Objetiva (Cargos de Nível Superior e Nível Médio)

25/04/2016

Prova Objetiva (Cargos de Nível Fundamental)

01/05/2016

Divulgação do Gabarito Oficial da Prova Objetiva (Cargos de Nível Fundamental)

02/05/2016

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva (Cargos de Nível Superior e Nível Médio)

até 10/05/2016

Divulgação do Resultado da Prova Dissertativa

até 11/05/2016

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva (Cargos de Nível Fundamental)

até 17/05/2016

Convocação para Prova Prática e Prova de Títulos

até 23/05/2016

Prova Prática e período de entrega de documentos para Prova de Títulos

28 e 29/05/2016,
conforme Edital de Convocação

Divulgação do Resultado da Prova Prática e da Prova de Títulos

até 07/06/2016

Divulgação do Resultado Final

até 17/06/2016

As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a etapa que lhe disser respeito.

2.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de
17/03/2016, que não conflitarem com a presente alteração.

3.

Tanto o texto deste Edital de Divulgação nº. 008, bem como o texto retificado do Edital de Concurso Público
BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016, estão disponíveis para consulta na página do Concurso Público no site
da Fundação Sousândrade (www.fsadu.org.br).
Barreirinhas/MA, 14 de abril de 2016.

ARIELDES MACÁRIO DA COSTA
Prefeito Municipal de Barreirinhas/MA
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Edital de Divulgação nº. 006 de 07/04/2016
RETIFICAÇÃO nº. 004 DO EDITAL DE ABERTURA
Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO nº. 004 do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001,
de 17/03/2016, que passa a vigorar com o texto abaixo nos Itens indicados:

1.

No ANEXO I, PARTE 1 (Demonstrativo dos Cargos, Requisitos Básicos, Vagas, Carga Horária e Valor do
Vencimento) do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016, a CARGA HORÁRIA do
Cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA passa a ser:
ANEXO I
PARTE 1
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS BÁSICOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALOR DO VENCIMENTO
NÍVEL MÉDIO - PROFESSOR:
CÓD.
232

2.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

Técnico em
Radiologia

Ensino Médio Completo
e Curso Técnico em Radiologia

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

SEDE

01

–

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

24h
semanais

1.119,62

No ANEXO IV (Conteúdo Programático das Provas) do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de
17/03/2016, os CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS do Cargo de FARMACÊUTICO passam a ser
ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
NÍVEL SUPERIOR (Farmacêutico)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Farmacêutico – Central de Abastecimento Farmacêutico: organização de almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de
armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos itens de consumo; sistema de compra;
sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo; sistema de distribuição de medicamentos. Comissão de Farmácia e
Terapêutica. Farmácia hospitalar: estrutura, conceito, objetivos, manipulação de fórmulas oficiais e magistrais, controle de qualidade,
métodos de esterilização; Misturas intravenosas, nutrição parenteral. Controle de qualidade dos produtos farmacêuticos - métodos físicos,
químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Farmacoepidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica; vias de administração,
absorção, metabolismo, biotransformação e eliminação. Farmacodependência e Farmacovigilância. Serviços/centros de informação de
medicamentos. Participação do Farmacêutico dentro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Legislação Farmacêutica: Portarias
MS 3.916, de 30/10/1998; 2.616, de 12/05/1998; 344, 12/05/1998; Lei 6.360, de 23/09/1976; Código de Ética Farmacêutica (Resolução CFF
596, de 21/02/2014); Resoluções do CFF 579, 26/07/2013; 300, de 30/01/1997; 308, de 02/05/1997. Organização dos serviços de saúde no
Brasil. Organização e princípios do SUS, Constituição Federal artigos 196 a 200.

3.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de
17/03/2016, que não conflitarem com a presente alteração.

4.

Tanto o texto deste Edital de Divulgação nº. 006, bem como o texto retificado do Edital de Concurso Público
BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016, estão disponíveis para consulta na página do Concurso Público no site
da Fundação Sousândrade (www.fsadu.org.br).
Barreirinhas/MA, 07 de abril de 2016.

ARIELDES MACÁRIO DA COSTA
Prefeito Municipal de Barreirinhas/MA
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Edital de Divulgação nº. 005 de 04/04/2016
RETIFICAÇÃO nº. 003 DO EDITAL DE ABERTURA
Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO nº. 003 do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001,
de 17/03/2016, que passa a vigorar com o texto abaixo nos Itens indicados:

1.

O ANEXO I / PARTE 1 passa a vigorar a seguinte alteração no VALOR DO VENCIMENTO para todos os Cargos de
Professor e no REQUISITO BÁSICO para o Cargo de Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano:
ANEXO I
PARTE 1
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS BÁSICOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALOR DO VENCIMENTO

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR:
CÓD.

312

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

CARGO

REQUISITO BÁSICO

Professor de Educação
Especial

Licenciatura Plena em
Pedagogia
e Curso de
Especialização Lato
Sensu em Educação
Especial

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

POLO 01

05

POLO 04
POLO 05
POLO 06
POLO 07
POLO 08
POLO 09
POLO 10
POLO 11
POLO 12
POLO 14
POLO 01
POLO 04
POLO 05
POLO 07
POLO 09
POLO 10
POLO 11
POLO 12

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
01
01
01
01

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

–

20h
semanais

1.598,25

–

20h
semanais

1.598,25

–

20h
semanais

1.598,25

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (Ciências)

Licenciatura Plena em
Ciências ou Biologia

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (Educação
Física)

Licenciatura Plena em
Educação Física

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (Filosofia)

Licenciatura Plena em
Filosofia

POLO 01

02

–

20h
semanais

1.598,25

Licenciatura Plena em
Geografia

POLO 04
POLO 05
POLO 07
POLO 08
POLO 09
POLO 11
POLO 12

01
01
01
01
01
01
01

–

20h
semanais

1.598,25

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (Geografia)
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NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR:
CÓD.

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

CARGO

REQUISITO BÁSICO

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (História)

Licenciatura Plena em
História

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (Inglês)

Licenciatura Plena em
Letras/Inglês

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (Matemática)

Licenciatura Plena em
Matemática

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao
9º Ano (Português)

Licenciatura Plena em
Letras/Português

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

POLO 04
POLO 05
POLO 06
POLO 07
POLO 08
POLO 11
POLO 12
POLO 13
POLO 01
POLO 04
POLO 07
POLO 10
POLO 11
POLO 14
POLO 06
POLO 08
POLO 09
POLO 10
POLO 11
POLO 12
POLO 13
POLO 14
POLO 04
POLO 05
POLO 06
POLO 08
POLO 09
POLO 10
POLO 11
POLO 12
POLO 13
POLO 14

01
01
01
02
01
02
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
01
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CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

–

20h
semanais

1.598,25

–

20h
semanais

1.598,25

–

20h
semanais

1.598,25

–

20h
semanais

1.598,25

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
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NÍVEL MÉDIO - PROFESSOR:
CÓD.

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

2.

CARGO

Professor do Ensino
Fundamental de 1º ao
5º Ano

Professor de Educação
Infantil

REQUISITO BÁSICO

Nível Médio Completo
com Magistério
ou Licenciatura Plena em
Pedagogia

Nível Médio Completo
com Magistério
ou Licenciatura Plena em
Pedagogia

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

POLO 01
POLO 02
POLO 03
POLO 04
POLO 05
POLO 06
POLO 07
POLO 08
POLO 09
POLO 10
POLO 11
POLO 12
POLO 13
POLO 14
POLO 01
POLO 02
POLO 03
POLO 04
POLO 05
POLO 06
POLO 07
POLO 08
POLO 09
POLO 10
POLO 11
POLO 12
POLO 13
POLO 14

03
02
02
02
02
03
02
02
03
03
03
04
04
04
03
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

1.337,03

02

20h
semanais

para quem tiver
apenas Nível
Médio
Completo com
Magistério

1.598,25
para quem tiver
Licenciatura
Plena em
Pedagogia

1.337,03

02

20h
semanais

para quem tiver
apenas Nível
Médio
Completo com
Magistério

1.598,25
para quem tiver
Licenciatura
Plena em
Pedagogia

O ANEXO II passa a vigorar a seguinte alteração, considerando que o REQUISITO BÁSICO para o Cargo de
Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano passa a ser Nível Médio Completo com Magistério ou
Licenciatura Plena em Pedagogia:
ANEXO II
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR
Professor de Educação Especial
Atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais, desenvolvendo as atividades do atendimento educacional especializado aos alunos público alvo da
educação especial. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos
recursos pedagógicos e de acessibilidade. Atuar em classes especiais, desde que sejam oferecidas na rede municipal de ensino. Contribuir para o
desenvolvimento da proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino em que atuar. Elaborar o planejamento anual de sua área e trabalhar pelo
seu cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino, com a legislação vigente para a Educação Nacional
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e para a Educação Especial. Desenvolver procedimentos metodológicos variados que facilitem e qualifiquem o trabalho pedagógico. Organizar a
rotina de sala de aula, observando e registrando dados que possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos momentos de dificuldade no
processo ensino aprendizagem e situações conflituosas. Desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a área e especificidades
dos educandos. Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma a promover o desenvolvimento e a
aprendizagem dos alunos público alvo da Educação Especial. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias
considerando as necessidades específicas dos alunos público alvo da Educação Especial. Usar a tecnologia assistiva como instrumento de apoio
pedagógico; de forma a ampliar as habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação. Realizar outras atribuições
compatíveis com a sua especialização profissional.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano (Ciências, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Inglês, Matemática,
Português)
Planejar e ministrar o ensino nas séries finais do Ensino Fundamental, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes. Elaborar planos de
ensino e planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia. Selecionar e/ou confeccionar material didático a ser utilizado como
suporte pedagógico. Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa. Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico,
cultural, recreativo etc, para promover a socialização e a formação dos alunos. Elaborar e aplicar testes, provas, e outros instrumentos de
avaliação. Planejar e desenvolver estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, atendendo as dificuldades individuais de
aprendizagem. Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino,
discutindo os programas e métodos a serem adotados ou reformulados. Participar de programas de avaliação escolar e institucional. Participar de
reuniões de pais e mestres e de atividades escolares que envolvam a comunidade.
NÍVEL MÉDIO - PROFESSOR
Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano
Planejar e ministrar o ensino nas séries iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes. Elaborar planos de
ensino e planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia. Selecionar e/ou confeccionar material didático a ser utilizado como
suporte pedagógico. Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa. Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico,
cultural, recreativo etc, para promover a socialização e a formação dos alunos. Elaborar e aplicar testes, provas, e outros instrumentos de
avaliação. Planejar e desenvolver estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, atendendo as dificuldades individuais de
aprendizagem. Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino,
discutindo os programas e métodos a serem adotados ou reformulados. Participar de programas de avaliação escolar e institucional. Participar de
reuniões de pais e mestres e de atividades escolares que envolvam a comunidade.
Professor de Educação Infantil
Elaborar o plano de aula a ser executado. Ministrar aulas para alunos da educação infantil, de acordo com o planejamento previamente elaborado,
promovendo o processo de ensino-aprendizagem. Aplicar e corrigir trabalhos. Planejar a organização do ambiente escolar e do tempo da criança
na escola. Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino. Participar de reuniões de pais e mestres. Ajudar nas comemorações
cívicas. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos. Proceder
a avaliação do rendimento escolar. Atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos portadores de necessidades especiais.
Participar de atividades escolares que envolvam a comunidade. Elaborar relatórios. Promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos
no processo de aprendizagem. Elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal. Participar de programas de avaliação escolar e
institucional. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas.
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3.

O ANEXO III passa a vigorar a seguinte alteração, considerando que o REQUISITO BÁSICO para o Cargo de
Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano passa a ser Nível Médio Completo com Magistério ou
Licenciatura Plena em Pedagogia:
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL DE PONTOS

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR
CARGO

PROVA

Professor de Educação Especial
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Ciências, Educação Física, Filosofia, Geografia,
História, Inglês, Matemática, Português)

Objetiva

DISCIPLINA

QTD. DE
VALOR
QUESTÕES UNITÁRIO

TOTAL

Língua Portuguesa

10

2,5

25,0

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Fundamentos da Educação

10

2,5

25,0

Conhecimentos Específicos

15

2,5

37,5

Dissertativa

10,0

Títulos

20,0
130,0

TOTAL DE PONTOS
NÍVEL MÉDIO - PROFESSOR
CARGO

PROVA

Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano
Professor de Educação Infantil

Objetiva

DISCIPLINA

QTD. DE
VALOR
QUESTÕES UNITÁRIO

Língua Portuguesa

10

2,5

25,0

Matemática

05

2,5

12,5

Fundamentos da Educação

10

2,5

25,5

Conhecimentos Específicos

15

2,5

37,5

Títulos
TOTAL DE PONTOS

4.

TOTAL

20,0
120,0

O ANEXO IV passa a vigorar a seguinte alteração, considerando que o REQUISITO BÁSICO para o Cargo de
Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano passa a ser Nível Médio Completo com Magistério ou
Licenciatura Plena em Pedagogia:
ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR (Educação Especial, Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor de Educação Especial – Aspectos históricos da Educação Especial e Inclusiva no Brasil; Educação Especial no Sistema Educacional
Brasileiro; Deficiência Intelectual, Visual, Auditiva, Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação; Declaração de
Salamanca (1994); Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; Marcos Políticos - Legais da Educação Especial; Política
Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Atendimento Educacional Especializado - AEE; Programa Sala de Recursos
Multifuncionais; Programa Livro Acessível; Programa Escola Acessível, Tecnologia Assistiva: conceito, modalidades, diretrizes e aplicação no
contexto inclusivo; Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA; LBBN 9.394/1996; Lei nº 3.956/2001; Decreto nº 5.296/2004; 5.626/2005;
Parecer CNE/CEB nº 13/2009 - Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, Decreto nº
7.611/2011.
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Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Ciências – História da Ciência. O Universo: O Sistema Solar, O Planeta Terra. Atmosfera:
Camadas, composição, importância, poluição atmosférica, inversão térmica, rarefação na camada de ozônio. Saúde e Qualidade de Vida:
Influência da Água e do Ar na Saúde, Substâncias Tóxicas, Alimentação Equilibrada, Dietas e Desnutrição. Classificação dos Seres Vivos: Reinos
Animalia ou Metazoa, Plantae, Monera, Fungi e Protista. O Corpo Humano: Células, Tecidos, Órgãos e Sistemas. Sexualidade e Reprodução
Humana. Mudanças na Adolescência. Drogas: Lícitas e Ilícitas. Agentes Químicos das Drogas. Os Seres Vivos no Ambiente: Origem da vida,
Evolução e Adaptação dos Seres Vivos. Ciência e Tecnologia: A matéria e suas Propriedades Gerais e Específicas, Diversidade de Materiais,
Substâncias e Misturas, Transformações de Matéria Orgânica, de Materiais e de Substâncias. O átomo, Elementos químicos ligações químicas;
Movimento com velocidade constante, Movimento com aceleração, forças, Atração gravitacional, Trabalho e energia, Calor, Transmissão de calor,
As ondas e o som, Natureza da luz, Espelhos e Lentes. Os PCNs e o ensino de Ciências.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Educação Física – Dimensões históricas da Educação Física e sua inserção nos currículos
escolares. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física, ao Esporte e ao lazer. Critérios de seleção e organização
de conteúdos. Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980. A Educação Física no curso noturno. A Educação
Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade cultural. Materiais e equipamentos
indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação física - Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e
Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular;
Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Ginásticas: de manutenção de saúde, aeróbica e musculação; de
preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica artística e rítmica
desportiva; Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças e coreografias
associadas a manifestações musicais; Esportes: atletismo, natação, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Técnicas e táticas. Regras
e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Metodologia de ensino das atividades físico desportivas em
esportes adaptados para pessoas com necessidades especiais. Treinamento desportivo. Diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da
criança, do adolescente e do adulto; princípios científicos do treinamento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte:
Anatomia: Geral e Sistêmica; Fisiologia: Geral e do Exercício; Biometria; Nutrição e atividade física; Crescimento e desenvolvimento motor.
Educação Física, esporte, saúde e qualidade de vida; Biomecânica; Atividade Física para Grupos Especiais; Dopping; Primeiros Socorros.
Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. Psicomotricidade: conceitos básicos. Elementos organizativos do ensino da Educação Física:
objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e educação especial. Princípios
norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de
valores estéticos. Educação Física escolar e cidadania; Educação Física, esporte e mídia. Educação Física e as questões de gênero e o sexismo.
Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Ordenamentos legais da educação física escolar: Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física). A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do
Desporto. Estatuto da criança e do adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990).
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano – Filosofia
Filosofia e o processo do filosofar - Questões fundamentais sobre o conhecimento. Filosofia e Ciência. Filosofia e Educação. Ética / Moral e
Filosofia. Cultura, Sociedade e Trabalho. Filosofia, Política e Cidadania. Estética e Filosofia. Lógica: características, princípios e argumentação.
Filosofia Clássica: abordagem histórica. Filosofia Medieval: abordagem histórica. Filosofia Moderna: abordagem histórica. Filosofia
Contemporânea: abordagem histórica.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Geografia – Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e importância
para a biodiversidade. Conceitos Usuais em Geografia e sua Aplicação: Linhas e círculos; localização, situação e sítio; orientação, coordenadas
geográficas, fusos horários e LID. Leitura e Representação do Espaço Geográfico: Formas de representação, leitura e interpretação de
documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da
biosfera. Conceitos Demográficos, Econômicos e Políticos aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos
naturais, fontes de energia, industrialização e atividades agropecuárias. O Sistema Financeiro Internacional; o processo de Globalização e os
Blocos Econômicos. Questões Ambientais: Problemas atmosféricos mundiais e urbanos; a questão da água e do lixo; grandes conferências
internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro e Maranhense: Localização e situação. O ambiente Natural: Composição, estrutura e dinâmica dos
elementos da paisagem (geologia, relevo, solos, clima, vegetação, hidrografia). Domínios Morfoclimáticos. Ecossistemas Brasileiros. O ambiente
Humanizado: Composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização.
Relações Internacionais e Globalização. Produção e Gestão do Espaço Geográfico. A Produção do Espaço: Espaço rural e urbano; delimitação,
diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações Campo-Cidade e Cidade-Campo. Atividades
Produtivas: agropecuária, agroindústria, fontes energéticas, recursos minerais, industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas
Ambientais: Ocupação, exploração, poluição. Degradação e Risco Ambiental. Políticas Internas, Qualidade Ambiental e Ações Mitigadoras. Os
PCNs e o Ensino de Geografia. Aspectos Físicos, Econômicos, Geográficos e Culturais do Município de Barreirinhas – MA.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - História – A história e o ofício do historiador, tempo e história. O Mundo Antigo:
Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, os maias, os astecas, os incas. Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Idade Média Ocidental:
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Reinos Germânicos, Império Carolíngio, Feudalismo, Igreja, Cultura Medieval. Idade Média Oriental: Império Bizantino, Mundo Islâmico. O
Nascimento da Modernidade: O Renascimento Cultural, As Reformas Religiosas, Expansão Marítima Europeia, Conquista da América,
Mercantilismo, Absolutismo. Brasil Colonial: Economia Colonial, A Ordem Política da Colônia, A Sociedade no Brasil Colonial. Maranhão Colonial: A
França Equinocial, Os Holandeses em São Luís, O Estado do Maranhão e Grão-Pará, A Revolta de Bequimão, O Estado do Grão Pará e
Maranhão; A Consolidação da Modernidade: A Revolução Inglesa, Iluminismo e Despotismo Esclarecido, A Revolução Francesa, A Revolução
Industrial, A Independência dos Estados Unidos, A Independência da América Espanhola, A Independência da América Portuguesa. A
Contemporaneidade: A Era Napoleônica, As Revoluções Liberais do século XIX, O Imperialismo. O Brasil no Século XIX: O Primeiro Reinado, O
Período Regencial, O Segundo Reinado, A Proclamação da República. O Maranhão no Século XIX: Adesão do Maranhão à Independência, A
Balaiada, A Revolta dos Frades. O Primeiro Século XX: A Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, A crise de 1929, O Fascismo, O Nazismo, A
Segunda Guerra Mundial. O Brasil no Século XX: Sociedade e Economia na Primeira República, A Revolução de 1930, O Golpe de 1937, A Era
Vargas, O Período Militar no Brasil, Governo Sarney, Governo Collor, Governo FHC, Governo Lula. O Maranhão no Século XX: A Revolução de
1930 e a Intervenção Federal, O Estado Novo e o Período Interventorial, O Vitorinismo, O Mundo Atual: O Terceiro Mundo e A Comunidade
Internacional, A Globalização, A Descolonização e A Contracolonização, O Terrorismo Atual, Narcotráfico, Desenvolvimento e Dependência na
América Latina, As Novas Fontes de Energia, Aquecimento Global. Os PCNs e o ensino de História. Aspectos Históricos e Culturais do Município
de Barreirinhas – MA.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Inglês – Compreensão de textos em forma de dissertação ou diálogo, extraídos de livros,
revistas, jornais ou manuais, podendo ser adaptados ou não. Compreensão e uso de funções comunicativas. Questões sobre vocabulário.
Gramática: Substantivo; Números; Genitive Case; Pronomes; Adjetivos: posição/ordem; Graus do Substantivo. Quantitativo: números ordinais e
cardinais. Verbos: Modal Verbs; Verbos Regulares e Irregulares. Voz Passiva e Ativa. Subjuntivo. Imperativo. Gerúndio. Tag Questions. Artigos
Definidos e Indefinidos. Preposições. Gerúndio depois de preposição. Conjunções. Sufixos e Prefixos, Cognatos e Falsos Cognatos. Os PCNs e o
ensino de Língua Inglesa.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas, Lógica de
argumentação, Diagramas lógicos, Situações - Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem. Juros. Sistemas de
Numeração. Números Reais. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função, domínio e imagem, função injetora, função sobrejetora, função bijetora,
função crescente, função decrescente, função par, função ímpar, função composta, inversa de função. Representação Gráfica de uma Função.
Funções Polinomiais. Estudo Completo das Funções Polinomiais de 1º e 2º Graus. Funções Modulares. Funções Exponenciais e Funções
Logarítmicas. Equações e Inequações de 1º e 2º Graus, Modulares, Exponenciais e Logarítmicas. Sistemas de Equações Lineares: resolução e
discussão. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem. Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com repetição.
Probabilidade: conceito e cálculo, adição e multiplicação de probabilidades, dependência de eventos. Matrizes: conceito, propriedades e
operações. Determinantes: conceito, cálculo e propriedades. Progressões: progressões aritmética e geométrica, com seus conceitos, propriedades
e adição de termos. Polinômios e Equações Polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de Polinômios. Raízes de
Equações Polinomiais. Teorema de D’alembert. Dispositivos Práticos de Briot-Ruffini. Geometria Euclidiana Plana: conceitos primitivos e
postulados. Ângulos. Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de Triângulos. Teorema do Ângulo Externo e suas
consequências. Teorema de Tales. Semelhança de Triângulos. Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Áreas de Figuras Planas Poligonais e
Circulares. Geometria Espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de Superfície e Volume dos Principais Sólidos Geométricos.
Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de Arcos. Razão Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Funções trigonométricas. Geometria
Analítica Plana: estudo do ponto, da reta, da circunferência e das cônicas. Noções de Estatística: medidas de posição e dispersão, distribuição de
frequências e gráficos. Os PCNs e o ensino de Matemática.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano – Português – Leitura e construção do sentido de textos verbais e não-verbais:
pressupostos, implícitos, inferências. Concepções de linguagem e língua: funções da linguagem, norma culta e variedades linguísticas.
Textualidade: coerência e coesão, intertextualidade e outros aspectos da construção do texto. Gêneros textuais. Fonologia: aspectos fonéticofonológicos. Ortografia. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as
possibilidades de sentido. Aspectos morfossintáticos da língua: a) morfológicos: estrutura e formação das palavras, classes gramaticais, palavras e
expressões denotativas. b) sintáticos: frase, oração, período simples e composto; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase;
colocação pronominal. c) Recursos expressivos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Semântica da frase: conotação, denotação, polissemia,
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, ambiguidade, hiponímia, hiperonímia. Estilística: figuras de linguagem e outros recursos estilísticos.
Os PCNs e o ensino da Língua Portuguesa.
NÍVEL MÉDIO – PROFESSOR (Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano, Educação Infantil)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano – Língua Portuguesa: A ortografia e a produção textual. Leitura e interpretação de textos.
Organização da frase e sua pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal, a partir das variantes linguísticas. Variações
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linguísticas: dialetos e registros. Comunicação verbal e não-verbal. A intertextualidade. O texto informativo e o texto literário. Metodologia do ensino
da Língua Portuguesa. Matemática: Localização, espaço e formas; Números naturais; Sistema de numeração decimal; Operações fundamentais,
problemas; Frações: conceito, propriedades e operações; Principais unidades de medidas e sua utilização no contexto social; Noções de
Estatística: médias, distribuição de frequências e gráficos. Metodologia do ensino da Matemática. História: Construção da identidade nacional.
Organização social e política do Brasil. O conhecimento histórico: características e importância social. O expansionismo Português. Lutas e
conquistas políticas brasileiras nos diversos períodos históricos. Metodologia do ensino da História. Geografia: O papel do trabalho na
transformação da natureza. Os espaços urbano e rural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A cartografia como instrumento na
aproximação dos lugares. Pluralidade cultural: povos e etnias. Conservação do meio ambiente. O espaço geográfico brasileiro e maranhense:
localização, situação, relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização
e prestação de serviços. Metodologia do ensino da Geografia. Ciências: Terra: O lugar da vida. Recursos da litosfera. Os Seres Vivos. Troca de
energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres Consumidores e As Cadeias Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente. Relações
entre os Seres Vivos. Diversidades de Vida e de Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos, Ossos e Articulações e
Envoltório Especial: a pele. Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo, Aparelho Respiratório, Aparelho Circulatório, Aparelho
Urinário. Sistema Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, Preparação e Conservação. Metodologia.
Professor de Educação Infantil – Evolução histórica das concepções teóricas sobre a infância e suas influências na Educação Infantil.
Concepções Teórico-práticas do processo de letramento e de alfabetização. Formação Pessoal e Social da Criança: construção da identidade e
autonomia. A criança e o Movimento: desenvolvimento das capacidades expressivas e instrumentais do movimento. A Música na Educação Infantil:
comunicação e expressão por meio da linguagem musical. O Trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil: o fazer artístico e apreciação em
artes visuais. Planejamento e Avaliação em Educação Infantil. Os Recursos Didáticos e sua utilização na Educação Infantil. Jogos e Brincadeiras. A
Criança e a Linguagem: falar e escutar; práticas de leitura; práticas de escrita e orientações didestão áticas. A Criança, a Natureza e a Sociedade:
organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar; os lugares e suas paisagens; objetos e processos de transformação; os seres vivos;
os fenômenos da natureza e orientações didáticas. A Criança e a Matemática: números e sistema de numeração; grandezas e medidas; espaço e
forma.

5.

O candidato que já tiver feito sua inscrição para o Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano, cujo Valor da
Inscrição, por conta desta Retificação, passa a ser de R$50,00 (Cinquenta reais), poderá solicitar a devolução da
diferença paga a maior no período de 05 a 11/04/2016 por meio de Requerimento a ser protocolado na Fundação
Sousândrade, no endereço indicado no Item 1.3., ou enviado via fax para os números indicados no Item 1.3., no
horário de funcionamento indicado no mesmo Item 1.3., indicando, com precisão: nome completo do candidato,
número de inscrição, CPF, endereço completo com CEP, telefone de contato e conta bancária do próprio candidato.

5.1. O candidato que já tiver feito sua inscrição para o Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano e, por conta
desta Retificação, desistir de participar do Concurso, poderá também solicitar a devolução do Valor da Inscrição no
período de 05 a 11/04/2016 por meio de Requerimento a ser protocolado na Fundação Sousândrade, no endereço
indicado no Item 1.3., ou enviado via fax para os números indicados no Item 1.3., no horário de funcionamento
indicado no mesmo Item 1.3., indicando, com precisão: nome completo do candidato, número de inscrição, CPF,
endereço completo com CEP, telefone de contato e conta bancária do próprio candidato.

6.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de
17/03/2016, que não conflitarem com a presente alteração.

7.

Tanto o texto deste Edital de Divulgação nº. 005, bem como o texto retificado do Edital de Concurso Público
BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016, disponíveis para consulta na página do Concurso Público no site da
Fundação Sousândrade (www.fsadu.org.br).
Barreirinhas/MA, 04 de abril de 2016.

ARIELDES MACÁRIO DA COSTA
Prefeito Municipal de Barreirinhas/MA
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO nº. 002 do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001,
de 17/03/2016, que passa a vigorar com o texto abaixo nos Itens indicados:

1.

O ANEXO I / PARTE 1 passa a vigorar com o acréscimo da seguinte redação, incluindo REQUISITO BÁSICO,
VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALOR DO VENCIMENTO para os Cargos de Auxiliar de Biblioteca, Digitador,
Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Fotógrafo, Gari, Orientador Educacional, Passador, Psicólogo,
Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Técnico Agrícola, Técnico em Informática, Técnico em Piscicultura,
Técnico em Radiologia, Terapeuta Ocupacional,:
ANEXO I
PARTE 1
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS BÁSICOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALOR DO VENCIMENTO

NÍVEL SUPERIOR:
CÓD.

CARGO

385

Engenheiro Civil

386

Fonoaudiólogo

387

Orientador Educacional

388

Psicólogo

389

Psicopedagogo

390

Supervisor Escolar

391

Terapeuta Ocupacional

REQUISITO BÁSICO

Graduação em Engenharia Civil
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Fonoaudiologia
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Pedagogia
Graduação em Psicologia
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Pedagogia e
Curso de Especialização Lato Sensu
em Psicopedagogia
Graduação em Pedagogia com
habilitação em Supervisão Escolar
Graduação em Terapia Ocupacional
e Registro no Conselho Profissional

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

SEDE

01

–

SEDE

01

–

SEDE

01

–

SEDE

01

–

SEDE

01

–

SEDE

01

–

SEDE

01

–

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

CARGA
HORÁRIA

40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
20h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais

VENCIMENTO
(R$)

1.399,95
2.400,00
1.399,95
2.400,00
1.399,95
1.399,95
1.399,95

NÍVEL MÉDIO:
CÓD.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

226

Auxiliar de Biblioteca

Ensino Médio Completo

SEDE

01

–

227

Digitador

Ensino Médio Completo

SEDE

01

–

228

Fotógrafo

Ensino Médio Completo

SEDE

01

–

229

Técnico Agrícola

Ensino Médio Completo
e Curso Técnico Agrícola

SEDE

01

–

230

Técnico em Informática

Ensino Médio Completo

SEDE

01

–

231

Técnico em Piscicultura

SEDE

01

–

232

Técnico em Radiologia

SEDE

01

–

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo
e Curso Técnico em Piscicultura
Ensino Médio Completo
e Curso Técnico em Radiologia

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais

1.119,62

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

880,00
880,00
880,00

880,00
1.119,62
1.119,62

NÍVEL FUNDAMENTAL:
CÓD.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

105

Gari

Ensino Fundamental Completo

SEDE

06

–

106

Passador

Ensino Fundamental Completo

SEDE

01

–
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2.

O ANEXO II passa a vigorar com o acréscimo da seguinte redação, incluindo DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS
ATRIBUIÇÕES para os Cargos de Auxiliar de Biblioteca, Digitador, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo,
Fotógrafo, Gari, Orientador Educacional, Passador, Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Técnico
Agrícola, Técnico em Informática, Técnico em Piscicultura, Técnico em Radiologia, Terapeuta Ocupacional:
ANEXO II
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES

NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil
Coordenação, supervisão, consultoria, assessoramento e execução de serviços de construção civil, bem como a emissão de pareceres, relatórios
na área da construção civil. Planejar e gerenciar projetos construtivos para as mais diversas finalidades. Planejar, organizar, executar e controlar
projetos na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos
ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços. Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra,
equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra. Executar obra de construção civil, controlar cronograma físico e
financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras
(laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a
qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade.
Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional,
normas de ensaio de campo e de laboratório. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da
administração, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos
técnicos em sua área de especialidade. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
Fonoaudiólogo
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, em educação e saúde pública, envolvendo estudos, coordenação,
supervisão, execução e avaliação de ações de saúde, especialmente na área de desenvolvimento neurolinguístico e reeducação vocal.
Orientador Educacional
Implementa, avalia, coordena e planeja o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a
distância, aplica metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atua em cursos acadêmicos e/ou corporativos em
todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanha e avalia os processos educacionais. Viabiliza o trabalho coletivo,
cria e organiza mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilita o processo comunicativo entre a comunidade escolar e
as associações a ela vinculadas.
Psicólogo
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, com o objetivo de reunir e interpor dados científicos relacionados ao
comportamento humano, o diagnóstico, prognóstico e controle do comportamento do paciente, colaborar na análise, interpretação do
comportamento humano, auxiliando as diversas áreas profissionais quando necessário, em locais definidos a critério da administração.
Psicopedagogo
Planejar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas a projetos e trabalhos especializados no campo da Psicopedagogia; Desempenhar
outras tarefas de mesma natureza e complexidade.
Supervisor Escolar
Implementa, avalia, coordena e planeja o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a
distância, aplica metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atua em cursos acadêmicos e/ou corporativos em
todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanha e avalia os processos educacionais. Viabiliza o trabalho coletivo,
cria e organiza mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilita o processo comunicativo entre a comunidade escolar e
as associações a ela vinculadas.
Terapeuta Ocupacional
Exercer atividades específicas concernentes a métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade de restaurar, desenvolver e
conservar a capacidade mental do paciente.
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NÍVEL MÉDIO
Auxiliar de Biblioteca:
Trabalhar em bibliotecas, centros de documentação, arquivos, em escolas de ensino fundamental e demais órgãos da administração pública
municipal. Organizar, manter em arquivo e zelar pela integridade de livros, jornais, revistas, informes, leis e documentos da administração.
Organizar e ordenar estantes e coleções. Realizar serviços de digitalização de dados de publicações no sistema de informatização da biblioteca.
Coletar dados e elaborar relatórios estatísticos. Ajudar na elaboração de murais, folhetos e cartazes, com a finalidade de divulgação da biblioteca.
Realizar a administração de dados da biblioteca. Realizar empréstimos de publicações. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício do cargo.
Digitador
Alimentar o computador com dados específicos e listar as respostas fornecidas pelo mesmo; realizar operação de computador; realizar pequenos
reparos; instalar programas; manutenção preventiva; executar outras atividades compatíveis com o cargo.
Fotógrafo
Trabalhar na publicidade das atividades da Prefeitura. O serviço será executado sozinho ou em equipe, em consonância com os órgãos e
departamentos da administração. Fotografar obras, solenidades e eventos em geral da Prefeitura, operando câmeras e equipamentos de imagem
digital. Participar de reuniões de pauta e executar a pauta fotográfica de acordo com o que for definido para cada tipo de trabalho gráfico a ser
executado, descarregar e tratar as imagens em computador, bem como organizar os arquivo digital em pastas e enviar o material fotográfico para
mídias, gráficas e afins, de acordo com as especificações e resoluções necessárias para tipo de trabalho. Acompanhar o prefeito, secretários e
outros representantes legais em atos da Prefeitura. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
Técnico Agrícola
Executar ou apoiar a execução de atividades relacionadas a pesquisa e projetos de campo nas áreas de assistência e de tecnologia aplicáveis à
prática de plantio, manejo de máquinas, uso de defensivos e similares e comercialização, respeitados os regulamentos pertinentes.
Técnico em Informática
Atuar na operação de máquinas e equipamentos, componentes elétricos, eletrônicos, microcomputadores e equipamentos de comunicações.
Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização. Organizar e
controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos,
bibliografias etc. Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados.
Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias. Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom
funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes. Administrar cópias de
segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação. Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos
equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício do cargo.
Técnico em Piscicultura
Orientar e acompanhar os criatórios de peixes, crustáceos e moluscos. Assessorar o órgão municipal da pesca. Auxiliar na elaboração de projetos
para criação de peixes em rios, açudes. Elaborar plano de execução das atividades de criação de peixes. Teia produtiva do pescado. Pesquisa
sobre a cadeia produtiva do pescado. Sistemas de produção de peixes. Instalações em piscicultura. Viveiros escavados. Instalações em
piscicultura tanque rede. Qualidade da água na produção de peixes. Calagem, adubação de viveiros, povoamento de viveiros de alevinos.
Alimentação e nutrição de peixes. Doenças em peixes. Tecnologia de beneficiamento do pescado. Canais de comercialização. Qualidade da água.
Métodos e aplicação das análises físico-química da água. Amostragem, transparência, pH, Oxigênio Dissolvido, demanda de oxigênio, turbidez,
profundidade, condutividade, temperatura, dureza, alcalinidade, metais pesados, fundamentos, métodos e aplicação das análises microbiológicas
da água, coliformes totais, coliformes fecais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
Técnico em Radiologia
Realizar exames de diagnóstico ou tratamento; processar imagens; administrar contraste e medicamentos sob supervisão médica, administrar
substâncias farmacológicas e radioativas; manipular e processar imagens digitais; trabalhar com biossegurança, providenciar limpeza e assepsia
da sala e equipamentos.
NÍVEL FUNDAMENTAL
Gari
Coletar resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas
públicas. Preservar as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o
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aterro sanitário. Conservar as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelar pela segurança das pessoas
sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalhar com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a
segurança individual e da equipe.
Passador
Atuar no transporte de pessoas através de canoa a remo ou barco de pequeno porte motorizado, de uma margem a outra do rio. Auxiliar no
embarque e desembarque de pessoas. Zelar pela manutenção das canoas e dos barcos. Orientar os passageiros a se acomodarem nos assentos,
a fim de evitar acidentes. Zelar pela segurança e proteção dos passageiros e seus pertences. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício do cargo.

3.

O ANEXO III passa a vigorar com o acréscimo da seguinte redação, incluindo DEMONSTRATIVO DAS
MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL DE PONTOS para os Cargos de Auxiliar de
Biblioteca, Digitador, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Fotógrafo, Gari, Orientador Educacional, Passador,
Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Técnico Agrícola, Técnico em Informática, Técnico em
Piscicultura, Técnico em Radiologia, Terapeuta Ocupacional:
ANEXO III
MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL DE PONTOS

NÍVEL SUPERIOR
CARGO
Engenheiro Civil
Fonoaudiólogo
Orientador Educacional
Psicólogo
Psicopedagogo
Supervisor Escolar
Terapeuta Ocupacional

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

Língua Portuguesa

15

2,5

37,5

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Conhecimentos Específicos

20

2,5

50,0

PROVA

Objetiva

DISCIPLINA

Dissertativa

10,0

Títulos

20,0
130,0

TOTAL DE PONTOS
NÍVEL MÉDIO
CARGO

Auxiliar de Biblioteca
Digitador
Fotógrafo
Técnico Agrícola
Técnico em Informática
Técnico em Piscicultura
Técnico em Radiologia

PROVA

DISCIPLINA

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

Língua Portuguesa

10

2,5

25,0

Matemática

10

2,5

25,0

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Conhecimentos Específicos

15

2,5

37,5

Objetiva

Títulos

20,0
TOTAL DE PONTOS
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NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO
Gari
Passador

PROVA
Objetiva

DISCIPLINA
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

Títulos

QTD. DE
QUESTÕES
10
10
10

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO
2,5
25,0
2,5
25,0
2,5
25,0
20,0

TOTAL DE PONTOS

4.

95,0

O ANEXO IV passa a vigorar com o acréscimo da seguinte redação, incluindo o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DAS PROVAS para os Cargos de Auxiliar de Biblioteca, Digitador, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo,
Fotógrafo, Gari, Merendeiro, Orientador Educacional, Passador, Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor
Escolar, Técnico Agrícola, Técnico em Informática, Técnico em Piscicultura, Técnico em Radiologia,
Terapeuta Ocupacional, e incluindo, no CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS, a indicação de
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para o Cargo de Agente de Endemias, bem como retificando, no CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS, a indicação de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para o Cargo de Merendeiro:
ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS

NÍVEL SUPERIOR (Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Orientador Educacional, Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Terapeuta
Ocupacional)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Engenheiro Civil
Introdução a Engenharia Civil. Topografia e Astronomia de Posição. Interpretação e Execução de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. Mecânica
Técnica Aplicada à Engenharia Civil. Fenômenos de Transporte, Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Aplicada a Engenharia Civil. Resistência dos
Materiais e Introdução às Teorias da Elasticidade e Plasticidade. Geologia para Engenharia Civil. Mecânica dos Solos e Fundamentos de
Engenharia Geotécnica. Análise Estrutural (estruturas isostáticas no plano e no espaço). Análise Estrutural (estruturas hiperestáticas no plano e no
espaço). Eletrotécnica Básica para Engenharia Civil. Hidrologia e Recursos Hídricos para Engenharia Civil. Engenharia Social em Áreas de Riscos,
Estabilidade de Talude; Empuxos de Terra; Muros de Arrimo e Obras de terra. Introdução ao Método dos Elementos Finitos na Engenharia Civil.
Planejamento de Transportes e Análise Econômica. Fundamentos de Engenharia Econômica: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de
Empreendimentos na Engenharia Civil. Terraplenagem (projeto e execução). Perícias Judiciais na Engenharia Civil. Engenharia de Avaliações com
inferência estatística aplicada à Engenharia Civil. Projetos de: (Geometria, Drenagem e Pavimentação) e Execuções de Rodovias. Introdução à
Análise Matricial das estruturas de edificações. Ciência dos Materiais e Materiais de Construção aplicados na Engenharia Civil. Alvenaria Estrutural.
Sistemas Estruturais de (projeto e execução): Concreto Armado; Concreto Protendido; Metálico incluindo espacial de alumínio; Madeira e Misto.
Projeto e Execução de Estruturas de Fundações da Engenharia Civil. Instalações Prediais e Industriais (projeto e execução): Elétrica, Telefônica,
Lógica, Automação, Hidráulica, Sanitária, Drenagem de Águas Pluviais e Combate a Incêndios. Projeto e Execução de Formas e Escoramentos
para Estruturas de Concreto. Dosagens de Concretos: Convencional e de Alto Desempenho. O Projeto Escrito de Engenharia Civil: Planilha
Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma Físico-Financeiro, Diagrama PERT-COM. Gerenciamento e Tecnologia da Construção Civil.
Ferrovias (projeto e execução). Patologias em geral na Engenharia Civil. Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia Civil. Projeto e
Execução de Pontes e Viadutos com Sistemas Estruturais de: Concreto Armado, Concreto Protendido, Aço, Madeira e Misto. Projeto e Execução
de Aeroportos. Obras e Gestão de Portos. Engenharia Civil Diagnóstica e Consultiva com elaboração de Laudos Técnicos Conclusivos.
Fonoaudiólogo
Neuroanatomofisiologia da fala, fonoarticulação, deglutição e audição. Fala e linguagem oral e escrita: desenvolvimento (etapas e aspectos);
distúrbios (desenvolvimentais, adquiridos, neurológicos, estruturais); avaliação e terapia. Voz: distúrbios (funcionais, organofuncionais, orgânicos,
neurológicos, endocrinológicos, psiquiátricos, por câncer de cabeça e pescoço, congênitos); avaliação e terapia. Laringectomias: tipos;
possibilidades de reabilitação, uso de válvula de fala e prótese fonatória. Deglutição: desenvolvimento; distúrbios; avaliação e terapia. Disfagias:
diagnósitco, tipos, evolução, avaliação e terapia. Motricidade orofacial: distúrbios; avaliação e terapia. Fonoaudiologia hospitalar: atendimento no
leito, em ambulatório, UTI neonatal, pediátrica e geral. Fonoaudiologia estética: avaliação e atendimento na área de estética facial;
aperfeiçoamento vocal e de comunicação. Audiologia: desenvolvimento da audição; exames audiológicos (audiometria, imitanciometria); avaliação
audiológica na criança e no adulto; exames eletrofisiológicos. Processamento auditivo: avaliação, indicações e reabilitação. Próteses auditivas:
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tipos, indicação, seleção e adaptação. Implante coclear: critérios de indicação e encaminhamento, habilitação e reabilitação. Audiologia
educacional: estratégias, métodos e abordagens de reabilitação do deficiente auditivo; desenvolvimento de linguagem na criança deficiente
auditiva; comunicação e deficiência auditiva. LIBRAS. Saúde pública: inserção da Fonoaudiologia na saúde pública; coletividade e Fonoaudiologia;
possibilidades de atuação do fonoaudiólogo na saúde pública; SUS e Fonoaudiologia. Atribuições do fonoaudiólogo na escola; assessoria e
consultoria fonoaudiológica; orientação à família e aos cuidadores. Ética profissional: atribuições do fonoaudiólogo; código de ética do profissional
fonoaudiólogo.
Orientador Educacional
A escola como espaço de reflexão e aprendizagem. Lei de diretrizes e Bases de Educação Nacional, Lei nº. 9.394/96 e suas alterações. Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica. Tendências Pedagógicas: conservadoras e progressistas. Planejamento Escolar. Projeto Político
Pedagógico. A avaliação do processo ensino aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos: desafios e perspectivas. Educação à Distância:
estratégias pedagógicas. Diversidade cultural e inclusão social. Características da Educação Infantil: funções da creche e da pré-escola. (In)
disciplina em sala de aula e na escola. A relação entre a família, a escola e a comunidade. O papel do Orientador Educacional no contexto escolar.
Psicólogo
Psicologia como ciência: bases epistemológicas. Pioneiros da psicologia científica. Estruturação da psicologia no século XX: escolas psicológicas.
Campos de atuação: o Psicólogo e a Saúde; o Psicólogo e a Educação; o Psicólogo e as Instituições Sociais. Métodos e técnicas de Avaliação
Psicológica. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. Psicopatologia: implicações dos distúrbios de conduta e de
personalidade em geral. O psicólogo na saúde pública. Reforma Psiquiátrica. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do
psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis;
psicoterapia de grupo e orientação familiar. Teorias do desenvolvimento humano. Concepções de ensino e aprendizagem. Deficiência física e
intelectual: desafios para a atuação do psicólogo. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Teorias e
técnicas psicoterápicas. Ética Profissional.
Psicopedagogo
Fundamentos da Psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, embasamento teórico, campo de atuação; Código de Ética. Diagnóstico
Psicopedagógico. Técnicas de diagnóstico: entrevistas, anamnese, observações, avaliação da leitura e escrita, avaliação do raciocínio matemático,
par educativo, técnicas projetivas, avaliação psicomotora, provas operatórias. Informe psicopedagógico. Devolutiva. Intervenção psicopedagógica.
O papel do jogo na atuação psicopedagógica. Teorias do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional, psicomotor e da
linguagem. Desenvolvimento neurológico relacionado ao aprendizado escolar: memória, atenção, linguagem, pensamento. Transtornos e
dificuldades de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Relações familiares e o processo de aprendizagem. Psicopatologia e
aprendizagem. O papel do psicopedagogo na clínica, na escola e nas organizações. Processo de inclusão e abordagem psicopedagógica. O papel
do psicopedagogo junto a criança e adolescente com dificuldades especiais. Aspectos legais da Educação Especial.
Supervisor Escolar
A escola como espaço de reflexão e aprendizagem. Lei de diretrizes e Bases de Educação Nacional, Lei nº. 9.394/96 e suas alterações. Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica. Tendências Pedagógicas: conservadoras e progressistas. Planejamento Escolar. Projeto Político
Pedagógico. A avaliação do processo ensino aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos: desafios e perspectivas. Educação à Distância:
estratégias pedagógicas. Diversidade cultural e inclusão social. Características da Educação Infantil: funções da creche e da pré-escola.
Supervisão Pedagógica e a organização e acompanhamento do trabalho pedagógico-didático na escola. Supervisão e Formação Continuada de
Professores. Abordagens teórico-práticas do currículo e sua influência no processo educativo. Estratégias de coordenação e avaliação do trabalho
escolar.
Terapeuta Ocupacional
Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional: modelos teóricos, análise de atividades, processos e recursos terapêuticos em
Terapia Ocupacional. Abordagem individual e grupal. Saúde Pública - Política Pública de Saúde: o SUS, princípios, legislação, organização de
políticas públicas. Exclusão e inclusão social de pessoas portadoras de deficiência e transtornos mentais: conceitos, processos, estratégias sócioassistenciais e ações da Terapia Ocupacional. Reabilitação Psicossocial: conceitos, estratégias e articulação com a Terapia Ocupacional.
Abordagens socioterápicas e psicodinâmica. Terapia Ocupacional e atenção à família. Terapia Ocupacional e assistência domiciliar. Terapia
Ocupacional aplicada à saúde mental e psiquiatria. Terapia Ocupacional na equipe multi e interdisciplinar em saúde. Terapia Ocupacional na
assistência ao bebê de alto risco e a crianças que apresentam alterações no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional nas áreas de
neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Fundamentos da Terapia Ocupacional aplicados à saúde do trabalhador. Terapia Ocupacional em
geriatria e gerontologia. Ética Profissional.
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NÍVEL MÉDIO (Agente de Endemias, Auxiliar de Biblioteca, Digitador, Fotógrafo, Técnico Agrícola, Técnico em Informática, Técnico em
Piscicultura, Técnico em Radiologia)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente de Endemias
Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Lei nº 11.350/2006. Promoção, prevenção e proteção à saúde. Noções de vigilância à saúde. Ações
de educação em saúde na Estratégia Saúde da Família. Atribuições do Agente de Endemias. Noções de saneamento básico e do meio ambiente.
Processo saúde doença e seus determinantes. Uso de defensivos agrícolas e suas consequências para a saúde humana. Doenças de notificação
compulsória. Doenças infecciosas e parasitárias. Dengue: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos de
incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento. Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD). Atividades de vigilância
entomológica. Noções básicas de vigilância sanitária na área de alimentos e estabelecimentos de saúde de baixa complexidade. Controle da raiva.
Ética e relações humanas no trabalho. Noções de cidadania.
Auxiliar de Biblioteca
Biblioteca: Noções básicas de: Tipos de bibliotecas; Organização funcional. Noções de catalogação, arrumação dos livros nas prateleiras; Tipos de
catálogos; Registro de obras (tombamento). Administração de bibliotecas. Serviço de referencia. Normas da ABNT. Noções de preservação e
conservação de acervo. Tratamento da informação. Noções de arquivo; Regras para arquivamento alfabético de fichas; princípios arquivísticos;
estágio de evolução dos arquivos: teoria em três tempos; métodos de arquivamento. Manutenção do acervo. Organização e manutenção do
ambiente. Atendimento ao Usuário; Conhecimentos básicos de: Circulação e empréstimo; Levantamentos bibliográficos; Orientação à consulta e
pesquisa; Serviço de Referência. Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento
interpessoal, relações humanas). Ética profissional. Noções básicas de informática: editor de textos, planilha eletrônica e internet.
Digitador
Conceitos de Internet e de Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a
Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa.
Conceitos de protocolos, World Wide Web, organização de informação para uso na Internet, acesso à distância a computadores, transferência de
informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia e entrada de dados. Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e
programas, instalação de periféricos e aplicativos. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito,
visual e sonoro e outros.
Fotógrafo
Entendimento dos equipamentos fotográficos convencionais de uso universal. Dispositivos da câmera fotográfica convencional. Elementos da
câmera e da fotografia (obturador, diafragma, ISO, exposição e composição). Iluminação: características da fonte, luz natural, luz artificial
permanente, luz ultrarápida (flash), valores e qualidade da fonte, temperatura de cor, medição e acessórios. Objetivas para o registro fotográfico:
tipos, características segundo o ângulo, distância focal, abertura máxima e mínima relativa. Nomenclaturas inerentes ao equipamento fotográfico
digital. Captura da imagem digital no equipamento fotográfico: sensores, formação, resolução, temperatura de cor, sensibilidade e processamento.
Ajustes dos dispositivos no equipamento fotográfico digital: modo automático, pré-programas (“scene”) e manual. Arquivos gerados no
equipamento fotográfico digital: extensões, formatos, resolução, edição, transferência e redimensionamento. Armazenamento, transferência e
visualização do arquivo fotográfico digital. Noções sobre softwares de edição e tratamento de fotos (Photoshop e Ligthroom).
Técnico Agrícola
Fruticultura, métodos de propagação, cultura de mamoeiro, cultura do coqueiro, cultura de mangueira e cultura do cajueiro; Olericultura, cultura do
tomateiro, cultura da alface e cultura do pimentão; Culturas anuais, cultura do arroz, cultura do feijão, cultura da soja, cultura do algodão, pragas e
doenças das culturas; principais espécies florestais.
Técnico em Informática
Conhecimentos específicos: Hardware e software. Montagem e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática: computadores
e dispositivos de rede. Redes de Computadores: Conceitos, arquitetura, topologia, protocolos, equipamentos (gateways, hubs, repetidores, bridges,
switches, roteadores), instalação, configuração, manutenção e cabeamentos. Instalação física de redes de computadores. Sistema operacional
Windows: instalação, gerenciamento de contas, arquivos de usuários, configuração em rede, procedimentos de backup. Instalação e configuração
de aplicativos. Correio eletrônico, transferência de arquivos (FTP), conexão remota (Telnet WTS) e conexão remota segura (SSH). Instalação e
configuração de antivírus, firewall e outros dispositivos de segurança. Instalação e uso dos aplicativos para ambiente Windows; Microsoft Office
(Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, XP e superior. Softwares livres: pacote BrOffice; Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia.
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Técnico em Piscicultura
Aquicultura: técnica de propagação e cultivo de organismos aquáticos. Tecnologia de pesca: técnica de identificação, localização e captura de
recursos pesqueiros. Tecnologia de produtos de pesca: controle sanitário, conservação, processamento e industrialização de produtos pesqueiros.
Investigação pesqueira: estudo da dinâmica de populações e avaliação de estoques pesqueiros; estudo das condições físicas, químicas e
biológicas dos ecossistemas aquáticos visando a exploração sustentável e conservação desses ambientes. Extensão pesqueira: desenvolvimento
social e econômico as comunidades envolvidas com pesca e aquicultura. Planejamento e avaliação de projetos. Genética.
Técnico em Radiologia
Conhecimentos Específicos: Efeitos biológicos das radiações em meios de proteção; Processamento de filmes radiológico. Identificação dos
equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilizados e funcionamento. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastoides e sela
turca, coluna cervical, torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e superiores, tórax, abdome. Atitude ética
e profissional do Técnico em Radiologia. Legislação do Sistema Único de Saúde-SUS.
NÍVEL FUNDAMENTAL (Gari, Passador)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Gari
Importância do serviço da limpeza urbana e atribuições do Poder Público. Limpeza e manutenção de ruas e outros logradouros públicos: varrição,
capinação, limpeza de feiras, bocas de lobo ou caixas de ralo. Resíduos sólidos: definição e tipologia, características do lixo. Acondicionamento do
lixo: movimentação, tipos de recipientes. Coleta e transporte de lixo de casas, prédios, órgãos públicos, parques e praças públicas,
estabelecimentos comerciais e industriais: sistema de coleta, planejamento, tipos de lixo coletado, ponto de coleta dos recipientes, frequência e
horário da coleta, método de coleta e veículos coletores. Manuseio de produtos de limpeza e ferramentas de trabalho. Noções básicas de higiene.
Prevenção de acidentes. Noções de segurança no trabalho e equipamento de proteção individual. Noções de cidadania. Ética no serviço público.
Noções básicas de atendimento ao público. Trabalho em equipe. Noções sobre direitos e garantias fundamentais (Art. 5º da Constituição Federal
de 1988).
Merendeiro
Alimentação escolar: introdução. Programa Nacional de Alimentação Escolar: objetivos. A merendeira: papel na escola e atribuições. Benefícios da
alimentação escolar para o aluno. Noções sobre alimentação e nutrição: importância da alimentação. Alimentos e nutrientes: definição,
classificação, funções e fontes; grupos básicos de alimentos. Leis da alimentação. Alimentação saudável: preservação da saúde. Hábitos e tabus
alimentares. Erros alimentares e suas consequências. Contaminação dos alimentos: fontes e tipos de contaminação; bactérias e toxinfecções
alimentares. Alimentos de alto risco. Intoxicação alimentar. Como evitar a multiplicação de bactérias. Manipulação dos alimentos: o manipulador,
limpeza e desinfecção. Higiene pessoal. Higiene ambiental: áreas, equipamentos e utensílios; lixo e água. Controle integrado de pragas. Higiene
dos alimentos: seleção e recepção; armazenamento. Conservação: métodos. Cuidados no preparo e cuidados no servir. Preparo e cocção de
alimentos. Aproveitamento dos alimentos. Organização do ambiente de trabalho: cozinha, refeitório e cantina. Planejamento das atividades: rotinas
diárias - observação do cardápio, horário, distribuição, aceitabilidade. Segurança do trabalho na cozinha: quedas, queimaduras, cortes, fraturas e
torções, choques elétricos.
Passador
Noções de primeiros socorros. Noções de combate a incêndio. Noções básicas de navegação. Noções sobre sobrevivência do náufrago. Noções
de marinharia. Noções de estabilidade. Noções sobre prevenção de poluição no meio aquaviário. Proteção contra acidentes de trabalho e choques
elétricos. Relações humanas. Ética no serviço público. Trabalho em equipe. Relacionamento interpessoal. Noções de organização, higiene e
saúde.

5.

O Item 6.13.2.1. passa a vigorar com a seguinte redação:
6.13.2.1. O Edital previsto no Subitem 6.13.2. indicará a data, o local, o horário de entrega dos documentos para a Prova de Títulos, bem
como a maior e a menor nota obtida pelos candidatos selecionados para dela participar, além de informações complementares à referida
prova

6.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de
17/03/2016, que não conflitarem com a presente alteração.
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7.

O texto deste Edital de Divulgação nº. 003, bem como o texto retificado do Edital de Concurso Público
BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016, estão disponíveis para consulta na página do Concurso Público no site
da Fundação Sousândrade (www.fsadu.org.br).
Barreirinhas/MA, 23 de março de 2016.
ARIELDES MACÁRIO DA COSTA
Prefeito Municipal de Barreirinhas/MA
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Edital de Divulgação nº. 002 de 21/03/2016
RETIFICAÇÃO nº. 001 DO EDITAL DE ABERTURA
Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO nº. 001 do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001,
de 17/03/2016, que passa a vigorar com o texto abaixo nos Itens indicados:

1.

Atendendo recomendação do Ministério Público do Estado do Maranhão, será inclusa a previsão de vagas para os
Cargos de Auxiliar de Biblioteca, Digitador, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Fotógrafo, Gari, Orientador
Educacional, Passador, Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Técnico Agrícola, Técnico em
Piscicultura, Técnico em Radiologia, Terapeuta Ocupacional, Técnico em Informática, razão porque o início e
o término das inscrições serão adiados para que possam ser definidos os respectivos CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS.

2.

Assim, o CALENDÁRIO DE EVENTOS previsto no Item 1.4. passa a contar com a seguinte redação:
EVENTO

Período de Inscrição (nos endereços www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br)

DATA / PERÍODO
de 10:00h do dia 23/03/2016
às 23:59h do dia 10/04/2016

Período de pagamento da Taxa de Inscrição

23/03/2016 a 11/04/2016

Entrega de laudo médico (para pessoas com deficiência)

23/03/2016 a 11/04/2016

Período de Requisição de Atendimento Diferenciado

23/03/2016 a 19/04/2016

Divulgação da concorrência e das inscrições indeferidas

até 13/04/2016

Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com local de prova

até 20/04/2016

Prova Objetiva e Prova Dissertativa

23 e 24/04/2016

Divulgação do Gabarito Oficial da Prova Objetiva

25/04/2016

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva

até 10/05/2016

Divulgação do Resultado da Prova Dissertativa

até 11/05/2016

Convocação para Prova Prática e Prova de Títulos

até 23/05/2016

Prova Prática e período de entrega de documentos para Prova de Títulos

28 e 29/05/2016,
conforme Edital de Convocação

Divulgação do Resultado da Prova Prática e da Prova de Títulos

até 07/06/2016

Divulgação do Resultado Final

até 17/06/2016

As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a etapa que lhe disser respeito.

3.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Concurso Público BARREIRINHAS/MA nº. 001, de
17/03/2016, que não conflitarem com a presente alteração.

4.

O texto deste Edital de Divulgação nº. 002, bem como o texto retificado do Edital de Concurso Público
BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016, estão disponíveis para consulta na página do Concurso Público no site
da Fundação Sousândrade (www.fsadu.org.br).
Barreirinhas/MA, 21 de março de 2016.

ARIELDES MACÁRIO DA COSTA
Prefeito Municipal de Barreirinhas/MA
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA, tendo em vista o disposto em sua Lei Orgânica; nas Leis Municipais n°.
312/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA), n°. 609/2009 (Plano de Carreira,
Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Barreirinhas/MA), n°. 655/2012 (Estrutura Organizacional da Prefeitura
Municipal de Barreirinhas/MA), n°. 744/2015 (Criação de Cargos); no Compromisso de Ajustamento de Conduta – CAC n°. 001/2011PJB, celebrado com o Ministério Público do Estado do Maranhão em Barreirinhas/MA, torna pública, para conhecimento dos
interessados, a realização de Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos, bem como Formação de Cadastro
Reserva, da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos, Avisos, Atos Complementares e eventuais Retificações, sendo sua
execução de responsabilidade da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA – FSADU, com supervisão da
Comissão de Concurso Público instituída pela Portaria da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA 41/2016.
1.2. Endereço da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA: Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/nº. – Centro, Barreirinhas/MA.
1.3. Dados da Fundação Sousândrade:
a) Site Oficial do Concurso Público: www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br;
b) Correio eletrônico (e-mail): concursos@fsadu.org.br;
c) Telefones / Fax: (98) 3221-7266, 3221-2276 e 3232-2997;
d) Endereço: R. das Juçaras, Quadra 44, n°. 28 – Renascença I, São Luís/MA, CEP 65.075-230;
e) Horário de funcionamento: dias úteis, de segunda à sexta-feira, de 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

1.4. CALENDÁRIO DE EVENTOS:
EVENTO
Período de Inscrição (nos endereços www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br)

DATA / PERÍODO
de 10:00h do dia 23/03/2016
às 23:59h do dia 10/04/2016

Período de pagamento da Taxa de Inscrição

23/03/2016 a 11/04/2016

Entrega de laudo médico (para pessoas com deficiência)

23/03/2016 a 11/04/2016

Período de Requisição de Atendimento Diferenciado

23/03/2016 a 19/04/2016

Divulgação da concorrência e das inscrições indeferidas

até 13/04/2016

Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com local de prova

até 20/04/2016

Prova Objetiva e Prova Dissertativa

23 e 24/04/2016

Divulgação do Gabarito Oficial da Prova Objetiva

25/04/2016

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva

até 10/05/2016

Divulgação do Resultado da Prova Dissertativa

até 11/05/2016

Convocação para Prova Prática e Prova de Títulos

até 23/05/2016

Prova Prática e período de entrega de documentos para Prova de Títulos

28 e 29/05/2016,
conforme Edital de Convocação

Divulgação do Resultado da Prova Prática e da Prova de Títulos

até 07/06/2016

Divulgação do Resultado Final

até 17/06/2016

As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a etapa que lhe disser respeito.

1.5. Todos os horários previstos neste Edital seguirão o horário em vigor no Estado do Maranhão.
1.6. O valor da Taxa de Inscrição é de:
Nível Fundamental:

R$ 40,00 (Quarenta reais)

Nível Médio:

R$ 50,00 (Cinquenta reais)

Nível Superior

R$ 70,00 (Setenta reais)

1.7. As provas deste Concurso Público serão realizadas na cidade de Barreirinhas/MA, Estado do Maranhão.
1.8. Na ocorrência de indisponibilidade, inadequação ou insuficiência de locais para a realização das provas na cidade definida no
Item 1.7. deste Edital, as provas poderão ser realizadas em outras cidades, a exclusivo critério da Prefeitura de Barreirinhas/MA e da
Fundação Sousândrade, cuja indicação será oportunamente divulgada no Site Oficial do Concurso Público.
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1.9. O texto deste Edital estará disponível para consulta no Site Oficial do Concurso Público.
2. DOS CARGOS PÚBLICOS
2.1. As vagas oferecidas neste Concurso Público destinam-se à Cargos do Quadro Funcional Permanente da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas/MA, nos termos previstos no Anexo I deste Edital.
2.2. A indicação do requisito básico, carga horária e valor do vencimento por Cargo são os estabelecidos no Anexo I – Parte 1
(Demonstrativo dos cargos, requisitos básicos, vagas, carga horária e valor do vencimento) deste Edital.
2.2.1. A indicação da Relação de Povoados por Pólo para os Cargos de Professor são os estabelecidos no Anexo I – Parte 2
(Relação de Povoados por Pólo) deste Edital.
2.3. A descrição sintética das atribuições é feita no Anexo II (Descrição sintética das atribuições) deste Edital.
2.4. O candidato deverá observar as condições necessárias para investidura no cargo, nos termos previstos no Item 12.
2.5. A lotação dos candidatos nomeados ocorrerá de acordo com a ordem de classificação e o quantitativo de vagas oferecidas por
Cargo indicadas no Anexo I deste Edital, observados os princípios da conveniência e necessidade da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas/MA.
2.6. Após o preenchimento das vagas oferecidas neste Edital, os candidatos aprovados para o Cadastro Reserva poderão ser
nomeados para vagas que forem ofertadas no prazo de validade deste Concurso Público.
2.7. As inscrições e o processo classificatório para cada Cargo ocorrerão de acordo com a relação prevista no Anexo I.
2.8. Poderão ser acrescidas, às vagas oferecidas, aquelas que surgirem durante a validade deste Concurso Público, observadas a
dotação orçamentária, a obrigatoriedade de reserva de vagas prevista em lei e a necessidade do serviço.

3. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Das vagas destinadas para cada Cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, para
serem providas na forma do Estatuto da Pessoa com Deficiência, conforme previsto no Anexo I deste Edital.
3.1.1. Somente haverá reserva imediata para pessoas com deficiência no Cargo cujo número de vagas for igual ou superior a 20
(vinte).
3.1.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 3.1. deste Edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subsequente em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), respeitando o que determina o
Item 3.1.1. e desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por Cargo.
3.2. Para fins de reserva de vagas, considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no
art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/1999, com a redação alterada pelo Decreto nº. 5.296/2004, combinado com o enunciado da
Súmula nº. 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim definida: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.
3.2.1. Categorias de deficiência discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com a redação alterada pelo Decreto nº
5.296/2004, combinado com a Súmula nº. 377 STJ:
“I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções;”
“II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;”
“III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores;”
“IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades
sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho;”
“V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”
“VI – O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.”
3.3. Para preenchimento das vagas reservadas às pessoas com deficiência classificadas neste Concurso Público e nos termos deste
Edital, será nomeado o 1º classificado da lista específica de pessoas com deficiência para a 2ª vaga aberta para o cargo a que está
concorrendo. Para os demais classificados na lista específica de pessoas com deficiência, serão destinadas a 22ª vaga, a 42ª, a 62ª e
assim sucessivamente, até o limite de vagas para o cargo e conforme o percentual estabelecido Item 3.1. deste Edital.
3.4. Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá declarar, na Ficha de Inscrição, a
deficiência que possui, observando se as atribuições do cargo público, descritas no Anexo II deste Edital, são compatíveis com sua
deficiência.
3.5. O candidato com deficiência deverá ENTREGAR, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS,
LAUDO MÉDICO, ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EMITIDO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES ATESTANDO A
ESPÉCIE E O GRAU OU NÍVEL DE SUA DEFICIÊNCIA, COM EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO CORRESPONDENTE DA
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID), BEM COMO A PROVÁVEL CAUSA DA DEFICIÊNCIA.
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3.5.1. O Laudo Médico previsto no Item 3.5. deve ser entregue obrigatoriamente acompanhado do Anexo V (Requerimento para
atendimento diferenciado ou comprovação da deficiência de que se declara portador) deste Edital, devidamente preenchido.
3.5.2. O candidato com deficiência deverá encaminhar o laudo médico indicado no Item 3.5. no período definido no Calendário de
Eventos deste Edital, via Correios, com Aviso de Recebimento (AR), sendo sua responsabilidade certificar-se que a entrega será feita
dentro do prazo previsto no Calendário de Eventos deste Edital, ou entregá-lo no Setor de Protocolo da Fundação Sousândrade,
situado no endereço indicado no Item 1.3., no mesmo período.
3.6. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, ou deixar de atender ao disposto no Item 3.5.
deste Edital, só poderá interpor recurso em favor de sua situação no prazo de interposição de recurso contra indeferimento de
inscrição, conforme previsto no Calendário de Eventos.
3.6.1. A não observância do disposto no Item anterior acarretará ao candidato a perda do direito de concorrer às vagas reservadas
às pessoas com deficiência, passando a disputar as demais vagas, desde que supra os outros requisitos previstos neste Edital.
3.7. O candidato com deficiência que necessite de qualquer tipo de atendimento diferenciado no momento da realização das provas
deverá observar o disposto no Item 4.10. deste Edital .
3.8. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas em lei, participarão deste Concurso Público em
igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito: a) ao conteúdo das provas; b) à data, horário e local de sua
aplicação; c) aos critérios de avaliação e aprovação.
3.9. O candidato que, no ato da inscrição, declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado neste Concurso Público,
figurará em listagem específica e também na listagem geral dos candidatos aprovados, devendo, quando convocado, submeter-se à
perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal de Barrerinhas/MA, na forma da lei.
3.9.1. A perícia médica prevista no Item 3.9. terá decisão terminativa sobre a deficiência do candidato, assim como também sobre
sua espécie e grau ou nível, com a finalidade não só de verificar se a deficiência realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas
para candidatos em tais condições, mas também se as atribuições do Cargo para o qual foi aprovado e classificado são compatíveis
com sua deficiência.
3.10. O candidato deverá comparecer à perícia prevista no Item 3.9. munido de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível
de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a
provável causa da deficiência.
3.11. A não observância do disposto nos Itens 3.9. e 3.10., ou a não constatação da deficiência na perícia, acarretará a perda do
direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições, passando a concorrer como se não fosse pessoa com deficiência.
3.12. Caso não haja inscrição de candidatos que se declarem pessoas com deficiência, ou se os que se inscreverem em tais
condições forem reprovados em qualquer das provas ou na perícia de que trata o Item 3.9., as vagas reservadas a eles serão
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação para cada Cargo.
3.12.1. A aplicação do disposto no Item 3.12. será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA e ocorrerá
apenas no momento da nomeação dos candidatos aprovados.
3.13. A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas para concorrerem na condição de pessoas com deficiência será
divulgada no Site Oficial do Concurso Público.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas EXCLUSIVAMENTE via Internet no período, horário e locais
indicados no Calendário de Eventos.
4.2. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, em especial com o
previsto nos Itens 2. e 12. deste Edital.
4.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:
a) acessar, no Período de Inscrição indicado no Calendário de Eventos, um dos endereços da Internet www.fsadu.org.br ou
www.sousandrade.org.br e selecionar o atalho para “INSCRIÇÕES ON LINE” deste Concurso Público;
b) preencher a Ficha de Inscrição, selecionando o Cargo pretendido;
c) imprimir o respectivo boleto bancário para efetuar o pagamento do Valor de Inscrição;
d) se for o caso, preencher e imprimir o Requerimento para atendimento diferenciado ou comprovação de deficiência (Anexo V);
e) efetuar o pagamento do Valor de Inscrição utilizando o boleto bancário impresso, no Período de Pagamento do Valor de Inscrição
indicado no Calendário de Eventos, NÃO SENDO ACEITO COMO PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO,
NESSE CASO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO OU COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO OU
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
4.3.1. A Fundação Sousândrade não se responsabiliza por inscrição não recebida por qualquer motivo de ordem técnica, falha de
computadores ou de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados por ela não ocasionados.
4.3.2. Os candidatos inscritos deverão retirar o inteiro teor deste Edital em um dos endereços da Internet www.fsadu.org.br ou
www.sousandrade.org.br, sendo de sua responsabilidade a obtenção de tal documento.
4.3.3. Os candidatos inscritos não necessitarão encaminhar cópia da Carteira de Identidade e do CPF, sendo de sua exclusiva
responsabilidade os dados cadastrais informados na Ficha de Inscrição.
4.3.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências previstas no Item 12. No entanto, o candidato que não
as satisfaça quando da convocação para nomeação, mesmo que tenha sido aprovado, será automaticamente ELIMINADO deste
Concurso Público.
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4.4. A inscrição cujo pagamento do respectivo Valor for efetuado por meio de cheque, só será validada após sua compensação.
4.5. O processo de inscrição somente se completa com o cumprimento de todas as etapas descritas no Item 4.3.
4.5.1. Caso o candidato deseje documentar o procedimento realizado, deverá imprimir sua SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO utilizando
o comando gerado ao fim do procedimento previsto no Item 4.3.
4.6. É de inteira responsabilidade do candidato possíveis prejuízos que vier a sofrer por não informar seus dados cadastrais
corretamente e um número de telefone para contato.
4.7. Cada candidato poderá efetuar inscrição para mais de uma das opções constante no Anexo I. No entanto, será de sua
inteira responsabilidade verificar as datas e os horários das provas, que poderão ser coincidentes. Havendo coincidência de
datas e horários das provas, o candidato poderá fazer somente uma delas, sendo considerado faltoso/desistente na outra.
4.7.1. Havendo mais de uma inscrição para a mesma opção constante no Anexo I, será considerada como válida aquela cuja
Ficha de Inscrição tiver a maior numeração.
4.8. Em qualquer hipótese de mais de uma inscrição, conforme o previsto no Itens 4.7. e 4.7.1., não haverá restituição parcial
ou integral dos valores pagos a título de inscrição, sob qualquer circunstância.
4.9. Ao efetuar inscrição, o candidato estará declarando formalmente que preenche todas as condições estabelecidas neste Edital.
4.10. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado no momento da realização das provas,
deverá solicitá-lo à Fundação Sousândrade no Período de Requisição de Atendimento Diferenciado indicado no Calendário
de Eventos, utilizando o Requerimento constante do Anexo V deste Edital devidamente preenchido, assinalando o campo
relativo à solicitação de disponibilização de atendimento diferenciado, indicando claramente o tipo de atendimento
diferenciado necessário e acompanhado de documento que comprove tal necessidade.
4.11. A solicitação de que trata o Item 4.10. poderá ser enviada via fax para os números indicados no Item 1.3. ou ser
entregue no Setor de Protocolo da Fundação Sousândrade, situado no endereço indicado no Item 1.3., no mesmo período
acima referido.
4.11.1. O candidato que requerer atendimento diferenciado via fax deve certificar-se que o documento foi transmitido de
forma legível e solicitar que lhe seja enviado, também via fax, comprovante do protocolo onde é indicado o número do
protocolo que foi atribuído ao seu requerimento, sendo tal protocolo o único documento que confirma o recebimento de sua
solicitação pela Fundação Sousândrade.
4.11.2. O candidato que requerer como atendimento diferenciado prova em braille, deverá ele próprio transcrever suas respostas
para uma Folha de Respostas também em braille, devendo levar, no dia da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de
soroban.
4.11.3. O candidato que requerer como atendimento diferenciado provas ampliadas, receberá Caderno de Questões e Folha de
Respostas ampliados (fonte aproximada a 18 em papel tamanho A3), devendo ele mesmo transcrever suas respostas para a Folha
de Respostas.
4.11.4. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da prova, desde que faça a solicitação do
atendimento diferenciado, devendo levar acompanhante (maior de 18 anos), que ficará responsável pela guarda da criança.
Na hora da amamentação, a candidata será deslocada para uma sala especial, sendo acompanhada o tempo todo por um
fiscal. O acompanhante responsável pela guarda da criança não permanecerá no mesmo recinto que a candidata. Será
permitido apenas um acompanhante por criança. A Fundação Sousândrade não disponibilizará acompanhante para a
criança, assim, a candidata que não levar acompanhante, não realizará a prova.
4.11.4.1. Somente os materiais de uso pessoal da criança serão permitidos no acesso à sala de atendimentos especiais,
podendo haver vistoria nos referidos materiais.
4.11.4.2. O acompanhante da candidata que estiver amamentando deverá adentrar ao local das provas no mesmo horário
que os candidatos e deverá permanecer incomunicável em uma sala especial durante toda a aplicação das provas,
submetendo-se às mesmas regras e procedimentos de segurança dispostas neste Edital, sob pena de eliminação da
candidata lactante que estiver acompanhando.
4.11.4.3. A candidata lactante não terá tempo adicional para realizar as provas.
4.11.5. O candidato que não atender ao disposto nos Itens 4.10. e 4.11., nas datas e horários estabelecidos, não terá o
atendimento diferenciado disponibilizado.
4.11.6. A decisão quanto ao deferimento dos Requerimentos de que trata o Item 4.10. caberá à Fundação Sousândrade, que, em
seu julgamento, obedecerá a critérios de viabilidade e razoabilidade.
4.12. Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional ou extemporânea.
4.13. Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital, ela
será cancelada.
4.14. Não serão aceitos pedidos de alteração de informações quanto à opção de Cargo.
4.15. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Coordenação do Concurso Público
indeferir a inscrição daquele candidato que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
4.16. O valor referente ao pagamento da Inscrição não será devolvido por qualquer motivo, salvo no caso do cancelamento do
Concurso Público por conveniência da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA.
4.17. Serão considerados desistentes os candidatos que não tenham efetuado o pagamento do boleto bancário no prazo indicado no
Calendário de Eventos.
4.18. Serão aceitos como Documento de Identificação: Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
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(Ordens, Conselhos etc.); Passaportes; Certificados de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como documento de identidade; Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Carteira Nacional de
Habilitação – CNH (somente o modelo novo, que contém foto).
4.19. Não serão aceitos como Documento de Identificação: Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira Nacional de
Habilitação – CNH (modelo antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de identidade;
cópias, ainda que autenticadas; documentos ilegíveis, não-identificáveis, danificados ou que de alguma forma não permitam, com
clareza, a identificação do candidato.

5. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que forem deferidas serão confirmadas pela Fundação Sousândrade através do DOCUMENTO DE
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO. Nesse documento estarão indicados os dados do candidato, o local, a sala, a data e o horário de
realização da Prova Objetiva, além de outras informações que se fizerem necessárias.
5.2. O Documento de Confirmação de Inscrição será disponibilizado apenas no Site Oficial do Concurso Público.
5.3. O candidato é responsável pela conferência dos dados contidos no Documento de Confirmação de Inscrição.
5.4. No caso de alguma incorreção no Documento de Confirmação de Inscrição, o candidato deverá solicitar a correção à Fundação
Sousândrade por meio de Requerimento que deve estar devidamente assinado e fundamentado, indicando com precisão o nome do
candidato, seu número de inscrição, telefone e as informações a serem corrigidas, respeitado o estabelecido no Item 4.14.
5.5. A solicitação de que trata o Item 5.4. poderá ser protocolada na Fundação Sousândrade, no endereço indicado no Item 1.3., ou
enviada via fax para os números indicados no Item 1.3.
5.6. A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas será divulgada no Site Oficial do Concurso Público, conforme
indicado no Calendário de Eventos.

6. DAS PROVAS
6.1. De acordo com o Anexo III (Demonstrativo das modalidades de prova, número de questões e total de pontos) deste Edital, o
Concurso Público será composto de:
a) Prova Objetiva (para todos os cargos);
b) Prova Dissertativa (apenas para os cargos de nível superior);
c) Prova Prática (apenas para o cargo de Advogado);
d) Prova de Títulos (para todos os cargos).
6.2. Recomenda-se que o candidato compareça ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 01
(uma) hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de material transparente ponta grossa de tinta cor preta
ou azul, do Documento de Confirmação de Inscrição e do Documento de Identificação original utilizado no ato da inscrição, ou da via
original de um dos documentos considerados como válidos, de acordo com o indicado nos Itens 4.18. e 4.19. deste Edital.
6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, por motivo de perda, roubo ou furto, um
documento de identificação que atenda às exigências do Item 6.2. deste Edital, deverá apresentar e entregar documento que ateste o
registro de ocorrência em órgão policial (cópia e original) relatando o ocorrido e expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo, em
tal situação, submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de assinatura e impressão digital em formulário próprio.
6.3.1. A identificação especial prevista no Item 6.3. será exigida também quando o documento de identificação apresentado pelo
candidato suscite dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
6.4. Não será permitida, no dia da realização das provas, entrada de candidato portando armas.
6.4.1. Os componentes da Coordenação do Concurso Público, bem como a Equipe de Aplicação de Provas, NÃO ESTÃO
AUTORIZADOS A FICAR COM ARMA DE CANDIDATO SOB SUA CUSTÓDIA.
6.5. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento implicará OU na eliminação automática do candidato, OU
na perda do direito de participar da respectiva etapa, conforme o caso.
6.6. Não haverá prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova
por qualquer motivo.
6.7. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, data ou horário diferentes do estabelecido em Edital deste Concurso
Público.
6.8. Será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para execução das provas;
b) faltar com a devida cortesia ou respeito com qualquer membro da Equipe de Aplicação das Provas, membro da Comissão de
Concurso Público, autoridade presente ou outro candidato;
c) afastar-se do local de aplicação das provas, a qualquer tempo, sem acompanhamento de fiscal;
d) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros;
f) tiver seu aparelho de telefonia celular emitido sons de toque ou vibrando;
g) ao se dirigir aos banheiros, mesmo que acompanhado por fiscal e dentro do horário permitido, levar consigo papel ou outro
material ou equipamento, eletrônico ou não, capaz de transmitir ou receber informações, com ou sem bateria;
h) for encontrado portando ou fazendo uso de qualquer um dos materiais ou aparelhos eletrônicos previstos no Item 6.10.13. deste
Edital;
i) for encontrado portando arma;
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j)

recusar a se submeter aos procedimentos de segurança aplicados durante este Concurso Público e definidos nos documentos que
o regulam (Editais, avisos, capa do Caderno de Questões, Folha de Respostas e outros) ou por instrução transmitida por membro
da Equipe de Aplicação das Provas ou membro da Comissão de Concurso Público.
6.9. Após a realização das provas, caso seja constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato
utilizou processo ilícito para facilitar sua aprovação, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente ELIMINADO do
Concurso Público.

6.10. DA PROVA OBJETIVA
6.10.1. A Prova Objetiva será aplicada todos os cargos, terá caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia definido no
Calendário de Eventos deste Edital.
6.10.2. A Prova Objetiva será aplicada simultaneamente à Prova Dissertativa, tendo o candidato o tempo total de 4 (quatro) horas
para responder as duas Provas. Os locais de realização serão divulgados no Período de Confirmação de Inscrição indicado no
Calendário de Eventos, no Site Oficial do Concurso Público.
6.10.3. O HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES DE ACESSO AOS LOCAIS DE PROVA SERÁ INFORMADO NO
DOCUMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ITEM 5.1.
6.10.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o seu comparecimento no dia e
horário determinado.
6.10.5. Não será permitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o horário fixado para o fechamento dos
portões, bem como não será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova após o seu início.
6.10.6. A Prova Objetiva será avaliada conforme escala estabelecida no Anexo III deste Edital.
6.10.7. A Prova Objetiva terá questões de múltipla escolha com 5 (cinco) opções de resposta cada uma, sendo apenas uma opção
correta, de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo III deste Edital.
6.10.8. As questões da Prova Objetiva versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo IV (Conteúdo programático
das Provas) deste Edital.
6.10.9. Os pontos correspondentes às questões que forem consideradas nulas de uma determinada prova serão atribuídos a todos
os candidatos que a ela se submeteram.
6.10.10. Todos os candidatos terão sua Prova Objetiva corrigida por meio de processamento eletrônico. Para isso, será fornecida ao
candidato Folha de Respostas personalizada contendo seus dados pessoais e local para assinatura. É, portanto, de sua
responsabilidade a conferência de seus dados pessoais, bem assim a consequente assinatura na Folha de Respostas e na Folha de
Frequência.
6.10.11. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que é o único
documento válido para a correção, usando caneta esferográfica de material transparente ponta grossa de tinta cor preta ou azul. O
preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções
contidas neste Edital, no Caderno de Questões e na própria Folha de Respostas.
6.10.11.1. O candidato só poderá usar caneta esferográfica de material transparente e será de sua responsabilidade exclusiva a
opção pelo uso de caneta de ponta ou cor diversa da exigida no Item anterior. A Fundação Sousândrade não se responsabiliza por
qualquer prejuízo ocasionado por tal opção, uma vez que ela pode determinar a impossibilidade de processamento da Folha de
Respostas do candidato.
6.10.12. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6.10.13. Não será permitida, durante a realização das provas: comunicação entre os candidatos; utilização de máquina calculadora
ou similar; livro, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta; aparelho que transmita ou receba informações ou
dados, tais como bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, mp3/4 players e similares; óculos escuros; acessórios de
chapelaria, tais como chapéus, bonés, gorros e similares.
6.10.14. É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência do material recebido no momento da prova. Deve ser verificada
a compatibilidade do Caderno de Questões com a opção de cargo realizada no momento da inscrição, possíveis falhas de impressão
e dados pessoais registrados em todos os documentos recebidos.
6.10.15. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão no Caderno de Questões, o candidato deve solicitar sua imediata
substituição, sendo de sua inteira responsabilidade prejuízos decorrentes da não solicitação imediata de substituição.
6.10.16. Serão consideradas marcações incorretas, sendo consequentemente atribuída pontuação zero, aquelas questões cujas
respostas estiverem em desacordo com as instruções contidas neste Edital, no Caderno de Questões e na Folha de Respostas, tais
como: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de marcação não preenchido integralmente ou não
preenchido.
6.10.17. O candidato não poderá se retirar do local de realização da prova antes de transcorridas 2 (duas) horas do seu início e não
poderá levar o Caderno de Questões antes que se complete 3 (três) horas de prova.
6.10.18. O candidato somente poderá se dirigir aos banheiros devidamente acompanhado de um fiscal e após transcorrida, no
mínimo, 1 (uma) hora do início da realização da prova.
6.10.19. O fiscal, sempre que achar necessário, poderá vistoriar o ambiente antes e após o candidato ingressar no banheiro.
6.10.20. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas Folhas de Respostas e se retirar do local
de aplicação da Prova Objetiva simultaneamente.
6.10.21. Será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva:
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a) copiar em papel ou em qualquer outro material as respostas e/ou rascunhos da Prova Objetiva, senão no próprio Caderno de
Questões, que o candidato poderá levar consigo no horário permitido;
b) retirar-se da sala de aplicação da Prova Objetiva levando o Caderno de Questões antes de transcorrido o tempo mínimo
regulamentar previsto no Item 6.10.17. deste Edital;
c) não entregar o material de prova ao término do tempo estabelecido para sua realização;
d) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas, nas normas deste Edital, nas normas
complementares e nas decisões da Fundação Sousândrade;
e) não assinar a Folha de Respostas;
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas;
g) descumprir as regras contidas no Item 4.11.4.2. deste Edital.
6.10.22. Será ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, em conformidade com o Anexo III, se enquadrar em pelo menos
uma das seguintes hipóteses:
a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos possíveis na Prova Objetiva, no caso dos cargos de Nível Fundamental
e Médio;
b) obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos possíveis na Prova Objetiva, no caso dos cargos de Nível Superior;
c) considerando a ordem decrescente dos totais de pontos obtidos na Prova Objetiva, ficar além do limite de 04 (quatro) vezes o
número de vagas por Cargo, nos termos previsto no Anexo I deste Edital.
6.10.22.1. Ocorrendo igualdade de notas na última colocação, correspondente ao limite estabelecido no Subitem anterior, todos os
candidatos nessa situação serão considerados aprovados.
6.10.23. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado em até 48 (quarenta e oito) horas a contar do dia subsequente ao de
sua realização, no Site Oficial do Concurso Público.

6.11. DA PROVA DISSERTATIVA
6.11.1. A Prova Dissertativa, a ser aplicada simultaneamente à Prova Objetiva e apenas para os cargos de Nível Superior, terá
caráter eliminatório e classificatório e consistirá na elaboração de uma redação, sob a forma de dissertação, sobre um dos assuntos
previsto como Conhecimento Específico do cargo, nos termos indicado no Anexo IV deste Edital.
6.11.1.1. Serão corrigidas somente as Provas Dissertativa dos candidatos não eliminados na Prova Objetiva.
6.11.2. A Prova Dissertativa será aplicada simultaneamente à Prova Objetiva, tempo o candidato o tempo de 4 (quatro) horas para
responder as duas Provas. Os locais de realização serão divulgados no Documento de Confirmação de Inscrição indicado no
Calendário de Eventos, no Site Oficial do Concurso Público.
6.11.3. A Prova Dissertativa consiste em uma redação de no máximo 30 (trinta) linhas que deverá ser manuscrita na Folha de
Resposta própria, numerada e codificada, que é o único documento válido para correção, fornecida pela Fundação Sousândrade.
6.11.4 Os candidatos impossibilitados de redigirem as respostas de próprio punho deverão solicitar condição especial para esse fim,
no prazo definido para solicitação de atendimento diferenciado.
6.11.5. O candidato deverá, obrigatoriamente, elaborar a redação com letra legível, usando caneta esferográfica de material
transparente de ponta grossa de tinta cor preta ou azul, no espaço indicado, sendo vedado o uso de caneta com tinta de cor
diversa ou de instrumento de escrita com grafite (lápis, lapiseira etc.).
6.11.6. Respostas grafadas fora do espaço delimitado na Folha de Resposta não serão consideradas na avaliação.
6.11.7. Não haverá substituição da Folha de Resposta da Prova Dissertativa por erro de preenchimento ou qualquer outra razão
causada exclusivamente por culpa do candidato.
6.11.8. É de responsabilidade exclusiva do candidato, destacar a sua identificação da Folha de Resposta da Prova Dissertativa, sob
pena de ser atribuída nota 0 (zero) à referida Prova.
6.11.9. As anotações feitas a lápis ou com caneta fora das especificações indicadas no Item 6.11.5. não serão consideradas pela
Banca Examinadora, para efeito de correção da Prova Dissertativa.
6.11.10. Na correção da Prova Dissertativa será considerado o conteúdo, a capacidade de estruturação lógica, a técnica, a
coerência, a fundamentação e a gramática padrão, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo XII (Parâmetros para correção
da Prova Dissertativa).
6.11.11. Nos casos de fuga ao tema ou de ausência da produção textual, será atribuída ao candidato a nota 0 (zero).
6.11.12. A Prova Dissertativa será corrigida com sigilo do nome do candidato e sua Folha de Resposta não deverá ser assinada,
rubricada ou conter qualquer palavra ou marca que possa identificar o candidato fora do local apropriado, sob pena do candidato
receber nota 0 (zero) nessa prova.
6.11.13. Qualquer desenho, recado, orações ou mensagens, nomes ou suas abreviações, apelido, pseudônimo ou rubrica,
colocados na Folha de Resposta da Prova Dissertativa, será considerado elemento de identificação do candidato, sendo, portanto,
motivo de ELIMINAÇÃO do Concurso Público
6.11.14. Será ELIMINADO do Concurso Público o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) na
Prova Dissertativa.

6.12. DA PROVA PRÁTICA
6.12.1. A Prova Prática será aplicada apenas para o cargo de Advogado, terá caráter eliminatório e classificatório e ocorrerá após a
realização da Prova Dissertativa, sendo procedida somente para os candidatos não eliminados após a divulgação do resultado
das Provas Objetiva e Dissertativa.
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6.12.2. A Prova Prática terá a duração de 2 (duas) horas e os candidatos para ela selecionados serão convocados por Edital que
será publicado no site oficial do Concurso Público, conforme previsto no Calendário de Eventos deste Edital.
6.12.2.1. O Edital previsto no Subitem 6.12.2. indicará a data, o local, o horário de realização da Prova Prática, bem como a maior e
a menor nota obtida pelos candidatos selecionados para dela participar, além de informações complementares à referida prova.
6.12.2.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização da Prova Prática e o
comparecimento no dia e horário determinados.
6.12.3. A Prova Prática consistirá na elaboração de uma peça processual relacionada com um dos assuntos previsto como
Conhecimento Específico do cargo de Advogado, que deverá ser manuscrita na Folha de Resposta própria, numerada e codificada,
que é o único documento válido para correção, fornecida pela Fundação Sousândrade.
6.12.4 Os candidatos impossibilitados de redigirem as respostas de próprio punho deverão solicitar condição especial para esse fim,
no prazo definido para solicitação de atendimento diferenciado.
6.12.5. O candidato deverá, obrigatoriamente, elaborar a peça processual com letra legível, usando caneta esferográfica de material
transparente de ponta grossa de tinta cor preta ou azul, no espaço indicado, sendo vedado o uso de caneta com tinta de cor
diversa ou de instrumento de escrita com grafite (lápis, lapiseira etc.).
6.12.6. Respostas grafadas fora do espaço delimitado na Folha de Resposta não serão consideradas na avaliação.
6.12.7. Não haverá substituição da Folha de Resposta da Prova Prática por erro de preenchimento ou qualquer outra razão causada
exclusivamente por culpa do candidato.
6.12.8. É de responsabilidade exclusiva do candidato, destacar a sua identificação da Folha de Resposta da Prova Prática, sob pena
de ser atribuída nota 0 (zero) à referida Prova.
6.12.9. As anotações feitas a lápis ou com caneta fora das especificações indicadas no Item 6.12.5. não serão consideradas pela
Banca Examinadora, para efeito de correção da Prova Prática.
6.12.10. Na correção da Prova Prática será considerado o conteúdo, a capacidade de estruturação lógica, a técnica, a coerência, a
fundamentação, o cumprimento dos requisitos legais e a gramática padrão, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo XIII
(Parâmetros para correção da Prova Prática).
6.12.11. Nos casos de fuga ao tema ou de ausência da produção textual, será atribuída ao candidato a nota 0 (zero).
6.12.12. A Prova Prática será corrigida com sigilo do nome do candidato e sua Folha de Resposta não deverá ser assinada,
rubricada ou conter qualquer palavra ou marca que possa identificar o candidato fora do local apropriado, sob pena do candidato
receber nota 0 (zero) nessa Prova.
6.12.13. Qualquer desenho, recado, orações ou mensagens, nomes ou suas abreviações, apelido, pseudônimo ou rubrica,
colocados na Folha de Resposta da Prova Prática, será considerado elemento de identificação do candidato, sendo, portanto, motivo
de ELIMINAÇÃO do Concurso Público
6.12.14. Será ELIMINADO do Concurso Público o candidato que se enquadrar em pelo menos uma das seguintes hipóteses:
a) faltar na Prova Prática;
b) obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) na Prova Prática.

6.13. DA PROVA DE TÍTULOS
6.13.1. A Prova de Títulos será aplicada para todos os cargos, terá caráter apenas classificatório e ocorrerá após a realização da
Prova Dissertativa, sendo válida somente para os candidatos não eliminados após a divulgação do resultado das Provas
Objetiva, Dissertativa e Prática.
6.13.2. Os candidatos deverão entregar os documentos que comprovem sua TITULAÇÃO nos locais e horários que serão
disponibilizados por meio de Edital de Convocação publicado no Site Oficial do Concurso Público conforme previsto no Calendário de
Eventos deste Edital.
6.13.2.1. O Edital previsto no Subitem 6.14.2. indicará a data, o local, o horário de entrega dos documentos para a Prova de Títulos,
bem como a maior e a menor nota obtida pelos candidatos selecionados para dela participar, além de informações complementares à
referida prova.
6.13.2.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local, data e horário de entrega dos documentos
que serão aceitos como comprovação de título e o comparecimento no dia e horário determinados. TAMBÉM É DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CANDIDATO VERIFICAR SE OS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA FINS DE
COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DESCRITOS NESTE EDITAL.
6.13.3. A Prova de Títulos consistirá na análise dos documentos entregues pelos candidatos e será feita de acordo com os critérios
estabelecidos nos Anexos VII a XI (Critérios de Avaliação para a Prova de Títulos) deste Edital.
6.13.4. Somente serão aceitos para comprovação de títulos documentos que estejam AUTENTICADOS EM CARTÓRIO e que
sejam entregues acompanhados do FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS,
conforme modelo que constará no Edital previsto no Item 6.13.2.
6.13.5. Os documentos entregues deverão estar numerados por folha e na mesma ordem sequencial que estiverem listados no
Formulário de Encaminhamento de Documentos para a Prova de Títulos.
6.13.6. Será permitida a entrega por Procurador de documentos que comprovem a TITULAÇÃO, observados os procedimentos
estabelecidos neste Item 6.13. e os abaixo indicados:
a) o Procurador deverá entregar cópia legível de seu Documento de Identificação, atentando para o que determina o Itens 4.18. e
4.19. deste Edital, e o original da Procuração Pública ou Particular que lhe outorga poderes específicos para realizar a entrega da
documentação, com firma reconhecida do candidato que lhe estiver outorgando poderes;
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b) o candidato cujos documentos forem entregues por Procurador assume total responsabilidade pelas informações prestadas por
seu Procurador, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento e organização dos documentos ou em sua
entrega.

7. DO RESULTADO FINAL
7.1. O Resultado Final do Concurso Público será o somatório dos pontos obtidos:
a) na Prova Objetiva, na Prova Dissertativa e na Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior, exceto Advogado;
b) na Prova Objetiva, na Prova Dissertativa, na Prova Prática e na Prova de Títulos para o cargo de Advogado;
c) na Prova Objetiva e na Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Médio e Fundamental.
7.2. O Resultado Final do Concurso Público será expresso com 1 (uma) casa decimal.

8. DA APROVAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Será considerado APROVADO no Concurso Público o candidato que, cumulativamente:
a) não for eliminado na Prova Objetiva, na Prova Dissertativa, para os cargos de Nível Superior, e na Prova Prática, para o cargo de
Advogado;
b) se pessoa com deficiência, não tiver sua deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo público pela perícia
médica;
c) não for eliminado em razão de qualquer outro critério estabelecido neste Edital.
8.2. Ocorrendo empate no somatório dos pontos obtidos, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate,
aplicáveis, conforme o caso, em todas as fases deste Concurso:
a) ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrição neste Concurso Público e, dentre os que estiverem
nesse grupo, o de idade mais elevada (Lei 10.741/2003, art. 27, parágrafo único – Estatuto do Idoso);
b) ter exercido efetivamente a função de jurado em processos penais de competência do Tribunal do Júri, nos termos do Código de
Processo Penal, art. 440, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008 e a data de término
das inscrições para este Concurso Público;
c) maior nota relativa à Prova Prática, no caso do cargo de Advogado;
d) maior nota relativa às questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
e) maior nota relativa às questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) maior nota relativa à Prova Dissertativa, no caso dos cargos de Nível Superior;
g) maior nota relativa à Prova de Títulos;
h) maior idade.
8.3. Formarão o Cadastro Reserva os candidatos considerados Aprovados além do número de vagas oferecidas.

9. DOS RECURSOS
9.1. Serão admitidos recursos contra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

o indeferimento de inscrição;
o Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova Objetiva;
o Resultado para Prova Dissertativa;
a Convocação para Prova Prática;
o Resultado da Prova Prática;
a Convocação para Prova de Títulos;
o Resultado da Prova de Títulos;
a classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final Preliminar.
9.2. O candidato que desejar interpor recurso relativo a qualquer uma das ações indicadas no Item 9.1. terá o prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados a partir do dia subsequente ao da divulgação da ação contra a qual desejar recorrer, devendo o recurso seguir o
modelo constante no Anexo VI (Modelo de Formulário para Interposição de Recurso), ser dirigido à Coordenação do Concurso Público
e protocolado na Fundação Sousândrade, no endereço indicado no Item 1.3., ou enviada via fax para os números indicados no Item
1.3., devendo, ainda, ser devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem revisados, além do nome do
candidato, CPF, número de inscrição, Cargo a que concorre, endereço, telefone para contato e ser devidamente assinado.
9.2.1. O candidato que interpuser recurso via fax deve se certificar que o documento tenha sido transmitido de forma legível e
solicitar que lhe seja enviado, também via fax, comprovante do protocolo onde é indicado o número do processo que foi atribuído ao
recurso, sendo tal protocolo o único documento que confirma que o recurso foi entregue.
9.2.2. Independente da modalidade utilizada para entrega do recurso, devem ser observados os horários de atendimento da
Fundação Sousândrade, estabelecidos no Item 1.3.
9.3. NÃO SERÃO CONHECIDOS, CONSEQUENTEMENTE, SERÃO INDEFERIDOS:
a) recursos que não estiverem de acordo com todos os elementos previstos no Item 9.2.;
b) recursos com pedidos genéricos ou com alegação/justificativa sem argumentação lógica e consistente;
c) recursos interpostos fora dos prazos previstos neste Edital;
d) recursos enviados via postal ou via correio eletrônico (e-mail);
e) recursos cujo teor desrespeite as Instituições ou profissionais responsáveis pelo Concurso Público.
9.3.1. É vedada a possibilidade de reanálise de recurso e de interposição de dois ou mais recursos pelo mesmo candidato, contra o
mesmo evento, nos termos da relação indicada no Item 9.1. deste Edital.
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9.3.2. Caso o candidato interponha dois ou mais recursos contra o mesmo evento, nos termos da relação indicada no Item 9.1. deste
Edital, somente será analisado o que for protocolado primeiro, seguindo o que prevê o Item 9.2. deste Edital.
9.4. A notificação para conhecimento da análise dos recursos será feita mediante Edital publicado no Site Oficial do Concurso
Público.
9.5. A análise dos recursos poderá determinar, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida, podendo o candidato ganhar
ou perder pontos, passar para uma colocação superior, inferior ou, ainda, ser desclassificado.
9.5.1. O(s) ponto(s) relativo à(s) questão(ões) da Prova Objetiva eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os
candidatos presentes e cuja Prova Objetiva possua a(s) questão(ões) anulada(s).

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
10.1. Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Final Preliminar, o Resultado Final do Concurso Público será
homologado e publicado de forma oficial pela Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA.
10.1.1. A homologação do Resultado Final desse Concurso Público poderá ser efetuada por Cargo, a critério da Prefeitura Municipal
de Barreirinhas/MA.
10.2. A Fundação Sousândrade manterá à disposição dos candidatos, no Site Oficial do Concurso Público, durante o prazo de
validade previsto no Item 11.1., listagens contendo o Resultado Final após Fase Recursal com a pontuação de todos os candidatos
aprovados e Boletins de Desempenho para consulta individual.

11. DO PRAZO DE VALIDADE
11.1. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da publicação oficial da homologação do
Resultado Final Após Fase Recursal, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas/MA.

12. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
12.1. Para a posse, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:
a)
b)
c)
d)
e)

ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal;
ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse;
estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, quando do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e
políticos;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo/emprego público, quando for o
caso;
a) apresentar declaração de não acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos;
g) ter sido aprovado neste Concurso Público;
h) comprovar os requisitos exigidos para exercício do cargo pretendido, conforme indicado no Anexo I deste Edital;
i) apresentar atestado de saúde ocupacional emitido por médico do trabalho, no qual haja expressa indicação de que o candidato
está apto para exercer as atribuições do cargo para o qual está sendo nomeado, devendo este atestado ser homologado por Junta
da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA;
j) ter aptidão física, clínica e mental para o exercício das atividades do cargo público, a ser apurada por Equipe Multiprofissional da
Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA, incluindo a compatibilidade, no caso de pessoa com deficiência, das atribuições do Cargo
com a deficiência;
k) conhecer e estar de acordo com as exigências deste Edital e da legislação pertinente.
12.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas para cada Cargo serão nomeados obedecendo a ordem de
classificação.
12.3. O candidato somente será admitido no cargo público se, aprovado, atender às condições dispostas no Item 12.1.
12.4. A falta de comprovação, no prazo legal, de qualquer um dos documentos exigidos no Item 12.1 deste Edital, no ato da
convocação para nomeação, acarretará, automaticamente, a eliminação do candidato no concurso, mesmo estando regularmente
inscrito e aprovado, bem como a anulação de todos os atos referentes à nomeação.
12.5. Os candidatos aprovados e nomeados submeter-se-ão a estágio probatório, que se inicia com a posse, na forma estabelecida
na legislação vigente, ao final do qual serão avaliados quanto à permanência, ou não, nos quadros da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas/MA.
12.6. Será tornada sem efeito a nomeação dos candidatos não empossados no prazo previsto na legislação.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O candidato poderá obter informações referentes a este Concurso Público na Fundação Sousândrade, no endereço e horário
indicados no Item 1.3.
13.1.1. Qualquer solicitação que o candidato fizer referente a este Concurso Público deverá ser formalizada por meio de
Requerimento a ser protocolado na Fundação Sousândrade, no endereço indicado no Item 1.3., ou enviado via fax para os núme ros
indicados no Item 1.3., devendo, ainda, ser devidamente fundamentado, indicando com precisão o pedido, além do nome do
candidato, CPF, número de inscrição, Cargo a que concorre, endereço, telefone para contato e ser devidamente assinado.
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13.1.2. Poderá ser isento do pagamento do Valor de Inscrição o candidato que comprovar: 1) estar regularmente inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico; 2) ser membro de família de baixa renda (aquela com renda
familiar mensal de até três salários mínimos ou a que possua renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo – considerase renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os seus membros e renda familiar per capita a divisão dela pelo
total de indivíduos integrantes), de acordo com o previsto nos Decretos Federais nº 6.135/2007e 6.593/2008.
13.1.3. Para pleitear a isenção do Valor de Inscrição, o candidato deverá:
a) acessar, até o terceiro dia de inscrição indicado no Calendário de Eventos, um dos endereços da Internet www.fsadu.org.br ou
www.sousandrade.org.br e selecionar o atalho para “INSCRIÇÕES ON LINE” do Concurso Público para a Prefeitura Municipal de
Barreirinhas/MA;
b) preencher a Ficha de Inscrição, selecionando o cargo público pretendido;
c) imprimir o respectivo boleto bancário a fim de completar o processo de cadastramento da solicitação de inscrição (NÃO EFETUAR
O PAGAMENTO DO BOLETO);
d) solicitar a isenção do valor de inscrição, via Requerimento dirigido à Coordenação do Concurso Público, protocolando-o na
Fundação Sousândrade, localizada no endereço e horários indicados no Item 1.3., ou enviando-o via Correios, com Aviso de
Recebimento (AR), até o terceiro dia de inscrição indicado no Calendário de Eventos do Concurso Público.
13.1.4. No Requerimento de Solicitação de Isenção do Valor de Inscrição deve, obrigatoriamente, constar as seguintes informações:
nome do(a) candidato(a), número de seu CPF, sexo, data de nascimento, número do documento de identidade (mais órgão expedidor
e unidade federativa), número da inscrição, se é ou não pessoa com deficiência, se necessita de algum atendimento especial no dia
da aplicação da prova, assim como também, seu endereço residencial, telefone para contato e nome do cargo pretendido.
13.1.5. O candidato deverá anexar ao Requerimento de Solicitação de Isenção do Valor de Inscrição o boleto da taxa de inscrição
(NÃO PAGO) e cópia dos seguintes documentos, devidamente autenticadas pela Fundação Sousândrade ou em cartório:
a) Documento de Identificação que atenda aos requisitos previstos nos Itens 4.18. e 4.19.;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: página de identificação do trabalhador, TODAS as páginas de registro de
contrato de trabalho, com o registro de dispensa do último emprego;
c) Publicação do ato de nomeação e de exoneração, caso seja servidor público;
d) Certidão de comprovação dos dados contidos no Cadastro Nacional de Informação Social – CNIS, expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS;
e) Informar o Número de Identificação Social – NIS do qual seja titular, atribuído pelo CadÚnico.
13.1.5.1. O órgão gestor oficial do CadÚnico será consultado quanto à veracidade das informações prestadas pelo candidato, que
poderá responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do Concurso Público,
aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936/1979.
13.1.5.2. Não será concedida isenção de Valor de Inscrição ao candidato que:
a) omitir informações ou torná-las inverídicas;
b) fraudar ou falsificar documentação;
c) não informar o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo nas situações inválido, excluído, com renda fora
do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa.
13.1.6. O candidato que enviar via Correios o Requerimento de Solicitação de Isenção do Valor de Inscrição deverá enviar também
cópia de tais documentos via fax, no mesmo dia de postagem, para a Fundação Sousândrade, nos telefones indicados no Item 1.3.,
juntamente com o comprovante de postagem devidamente autenticado pelos Correios.
13.1.6.1. O candidato que enviar via Correios o Requerimento de Solicitação de Isenção do Valor de Inscrição deverá certificar-se
que seu Requerimento será entregue em tempo hábil. A Fundação Sousândrade não se responsabilizará por Solicitação de Isenção
do Valor de Inscrição recebida fora do prazo hábil para ser avaliada ou não recebida por culpa dos Correios.
13.1.6.2. Não será aceita Solicitação de isenção do Valor de Inscrição por meio de correio eletrônico (e-mail).
13.1.7. O resultado do julgamento das Solicitações de Isenção do Valor de Inscrição será divulgado no site oficial do Concurso
Público até o sexto dia útil após o início do Período de Inscrição indicado no Calendário de Eventos.
13.1.8. O candidato cuja Solicitação de Isenção do Valor de Inscrição for indeferida poderá interpor recurso, devendo, para tanto,
seguir o procedimento previsto no Item 9. deste Edital.
13.1.9. Caso o recurso interposto não tenha suas razões conhecidas, sendo assim indeferido, o candidato recorrente que desejar se
inscrever neste Concurso Público deverá fazê-lo no improrrogável Período de Inscrição estabelecido no Calendário de Eventos. O
mesmo procedimento deverá ser seguido pelo candidato que não tenha interposto recurso contra o indeferimento de sua Solicitação
de Isenção do Valor de Inscrição.
13.1.10. O candidato que não anexar ao Requerimento de Solicitação de Isenção do Valor de Inscrição todos os documentos
estabelecidos nos Subitens deste Item 13.1., que não encaminhá-los conforme os Subitens deste Item 13.1., ou cujo Requerimento
não conste todas as informações exigidas nos Subitens deste Item 13.1., terá sua Solicitação de Isenção do Valor de Inscrição
automaticamente indeferida.
13.1.11. Se a qualquer tempo for constatado que o candidato beneficiado com isenção do Valor de Inscrição apresentou
comprovante inidôneo ou firmou declaração falsa para se beneficiar, sua inscrição será cancelada e ele será eliminado do pres ente
Concurso Público, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pela legislação, inclusive penal.
13.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e
outras informações pertinentes a este Concurso Público, que serão sempre publicados no Site Oficial do Concurso.
13.2.1. Após a data de divulgação do Resultado Final após Fase Recursal deste Concurso Público, a divulgação de todos os atos,
editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes será feita exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA.
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13.3. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas para o Concurso Público contidas neste Edital e nos
demais documentos a serem oportunamente divulgados.
13.4. A nomeação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas por Cargo indicadas no Anexo I deste Edital
está condicionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse, oportunidade e conveniência da
Administração Pública, à rigorosa observância da ordem de classificação, às normas previstas no Item 12. deste Edital e ao prazo de
validade deste Concurso Público.
13.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes
da não atualização:
a) junto à Fundação Sousândrade, até a data da divulgação do Resultado Final após Fase Recursal deste Concurso Público;
b) junto à Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA, após mencionada data, se aprovado.
13.6. O candidato será ELIMINADO do Concurso Público se, a qualquer tempo, for verificado que ele não cumpriu as normas
previstas ou não atende a qualquer dos requisitos estabelecidos neste Edital.
13.7. O candidato será ELIMINADO do Concurso Público se, a qualquer tempo, for constatada a omissão, declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
13.8. As disposições contidas neste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência ou a etapa que lhe disser respeito.
13.9. Dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital não serão objeto de avaliação
neste Concurso Público.
13.10. Os candidatos ficam cientes que deverão arcar com todos os custos de sua participação neste Concurso Público e de sua
apresentação para nomeação, posse e entrada em exercício, não sendo passível de ressarcimento e/ou indenização qualquer gasto
que venham a ter, ressalvado o disposto no Item 4.16.
13.11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à participação, presença, habilitação,
classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim o Boletim de Desempenho disponível no Site Oficial do Concurso Público e a
publicação da homologação do resultado do Concurso Público no Diário Oficial.
13.12. As alterações nos dados pessoais dos candidatos quanto à data de nascimento somente serão consideradas quando
solicitadas nos termos estabelecidos nos Itens 5.4. e 5.5. deste Edital, por constituir critério de desempate.
13.13. A Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA e a Fundação Sousândrade não disponibilizarão nem indicarão cursos, textos,
apostilas e outros documentos referentes a este Concurso Público, salvo aquelas publicadas no Site Oficial do Concurso Público.
13.14. Os atos de provimento, posse e entrada em exercício são de competência da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA.
13.15. As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no
registro civil.
13.16. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização deste Concurso Público é o da cidade de Barreirinhas/MA.
13.17. Os casos omissos serão resolvidos pela da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA em
conjunto com a Fundação Sousândrade, ouvida sua Assessoria Jurídica.
Barreirinhas/MA, 17 de março de 2016.

ARIELDES MACÁRIO DA COSTA
Prefeito Municipal de Barreirinhas/MA

Fls. 12

EDITAL DE CONCURSO PÚLICO BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
ANEXO I
PARTE 1
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS BÁSICOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALOR DO
VENCIMENTO
Observação 01: A Unidade Administrativa “SEDE”, para todos os cargos, exceto os de Professor, refere-se a todo o Município de
Barreirinhas/MA.
Observação 02: A Unidade Administrativa “SEDE”, para os cargos de Professor, refere-se ao definido na Parte 2 deste Anexo I.
NÍVEL SUPERIOR:
UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

SEDE

01

–

SEDE

06

–

SEDE

01

–

SEDE

01

–

SEDE

07

–

SEDE

03

–

SEDE

01

–

SEDE

02

–

SEDE

01

–

SEDE

02

–

SEDE

01

–

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

POLO 01

05

313

POLO 01

03

314

POLO 02

02

315

POLO 03

02

316

POLO 04

02

317

POLO 05

02

318

POLO 06

03

POLO 07

02

POLO 08

02

321

POLO 09

03

322

POLO 10

03

323

POLO 11

03

324

POLO 12

04

325

POLO 13

04

326

POLO 14

04

POLO 04

01

POLO 05

01

POLO 06

01

CÓD.

CARGO

301

Advogado

302

Assistente Social

303

Bioquímico

304

Contador

305

Enfermeiro

306

Engenheiro Agrônomo

307

Farmacêutico

308

Fisioterapeuta

309

Médico Clínico Geral – PSF

310

Nutricionista

311

Odontólogo

REQUISITO BÁSICO

Graduação em Direito
e Registro na OAB
Graduação em Serviço Social
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Farmácia-Bioquímica
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Contabilidade
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Enfermagem
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Engenharia Agrônoma
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Farmácia
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Fisioterapia
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Medicina
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Nutrição
e Registro no Conselho Profissional
Graduação em Odontologia
e Registro no Conselho Profissional

CARGA
HORÁRIA

40h
semanais
30h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
30h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais

VENCIMENTO
(R$)

2.799,06
2.000,00
2.500,00
2.799,06
3.000,00
1.399,55
2.500,00
2.000,00
5.000,00
2.500,00
3.100,00

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR:
CÓD.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

312

Professor de Educação
Especial

Licenciatura Plena em Pedagogia
e Curso de Especialização Lato
Sensu em Educação Especial

319
320

327
328
329

Professor do Ensino
Fundamental de 1º ao 5º Ano

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Ciências)

Licenciatura Plena em Pedagogia

Licenciatura Plena em Ciências ou
Biologia
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CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

–

20h
semanais

914,46

02

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46
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NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR:
UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

330

POLO 07

01

331

POLO 08

01

332

POLO 09

01

POLO 10

01

CÓD.

333
334

CARGO

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Ciências)

REQUISITO BÁSICO

Licenciatura Plena em Ciências ou
Biologia

POLO 11

01

335

POLO 12

01

336

POLO 14

01

337

POLO 01

02

338

POLO 04

01

POLO 05

01

POLO 07

02

POLO 09

01

342

POLO 10

01

343

POLO 11

01

344

POLO 12

01

POLO 01

02

346

POLO 04

01

347

POLO 05

01

348

POLO 07

01

POLO 08

01

339
340
341

345

349
350

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Educação Física)

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Filosofia)

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Geografia)

Licenciatura Plena em Educação
Física

Licenciatura Plena em Filosofia

Licenciatura Plena em Geografia

POLO 09

01

351

POLO 11

01

352

POLO 12

01

353

POLO 04

01

354

POLO 05

01

POLO 06

01

POLO 07

02

POLO 08

01

358

POLO 11

02

359

POLO 12

01

360

POLO 13

01

361

POLO 01

03

POLO 04

01

POLO 07

01

POLO 10

01

365

POLO 11

01

366

POLO 14

01

367

POLO 06

01

POLO 08

01

POLO 09

01

POLO 10

01

POLO 11

02

355
356
357

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(História)

Licenciatura Plena em História

362
363
364

368
369
370
371

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Inglês)

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Matemática)

Licenciatura Plena em Letras/Inglês

Licenciatura Plena em Matemática
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CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

–

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
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NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR:
UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

POLO 12

01

POLO 13

01

POLO 14

01

375

POLO 04

01

376

POLO 05

01

377

POLO 06

01

POLO 08

01

POLO 09

02

POLO 10

01

381

POLO 11

02

382

POLO 12

01

383

POLO 13

01

384

POLO 14

01

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

201

POLO 01

03

202

POLO 02

01

203

POLO 03

02

204

POLO 04

02

205

POLO 05

02

POLO 06

02

POLO 07

02

POLO 08

02

209

POLO 09

02

210

POLO 10

02

211

POLO 11

02

212

POLO 12

03

213

POLO 13

03

214

POLO 14

03

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

CÓD.

372
373
374

CARGO

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Matemática)

REQUISITO BÁSICO

Licenciatura Plena em Matemática

378
379
380

Professor do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano
(Português)

Licenciatura Plena em
Letras/Português

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

–

20h
semanais

914,46

–

20h
semanais

914,46

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

20h
semanais

914,46

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

NÍVEL MÉDIO - PROFESSOR:
CÓD.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

206
207
208

Professor de Educação
Infantil

Nível Médio Completo com
Magistério
ou Licenciatura Plena em Pedagogia

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

02

NÍVEL MÉDIO:
CÓD.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

215

Agente de Trânsito Municipal

Ensino Médio Completo

SEDE

10

–

216

Agente de Endemias

Ensino Médio Completo

SEDE

22

01

217

Auxiliar Administrativo

Ensino Médio Completo

SEDE

57

03

218

Desenhista Técnico

Ensino Médio Completo
e Curso Técnico em Desenho

SEDE

01

–

219

Fiscal de Atividades
Turísticas

Ensino Médio Completo

SEDE

05

–

220

Fiscal de Meio Ambiente

Ensino Médio Completo

SEDE

03

–

221

Fiscal de Tributos

Ensino Médio Completo

SEDE

03

–
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40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais

880,00
880,00
880,00
1.119,62
880,00
880,00
880,00
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NÍVEL MÉDIO:
UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

SEDE

03

–

Guarda Municipal

Ensino Médio Completo

SEDE

10

–

224

Locutor

Ensino Médio Completo

SEDE

01

–

225

Técnico em Enfermagem

Ensino Médio Completo
e Curso Técnico em Enfermagem

SEDE

10

–

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

CÓD.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

222

Fiscal de Vigilância Sanitária

223

CARGA
HORÁRIA

40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais
40h
semanais

VENCIMENTO
(R$)

880,00
880,00
880,00
1.014,00

NÍVEL FUNDAMENTAL:
CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

02

40h
semanais

880,00

03

–

40h
semanais

880,00

SEDE

19

01

40h
semanais

880,00

SEDE

03

–

40h
semanais

880,00

CÓD.

CARGO

REQUISITO BÁSICO

101

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos

Ensino Fundamental Completo

SEDE

44

102

Coveiro

Ensino Fundamental Completo

SEDE

103

Merendeiro

Ensino Fundamental Completo

104

Motorista – Categoria “D”

Ensino Fundamental Completo
e Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D”
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ANEXO I
PARTE 2
RELAÇÃO DE POVOADOS POR PÓLO
PÓL0 01:
SEDE - CENTRO URBANO DE BARREIRINHAS

PÓLO 02:
Joaquinzinho
Lagoa d’Areia II
Serraria
Mangaba
Paudarcal
Lagoas
Coqueiro dos Soares
Laçador
Sertãozinho
Bosque
Centro velho I

PÓLO 3
Santa Cruz
Cajazal
Ponta do Buriti
Bacuri
Passagem do Canto
Fura Braço
Estreito
Santa Rita
São Pedro
Lontras
Vale Porto
Cabeceira do Centro
Quebra
Barreira Velha
Marcelino

PÓLO 04
Santo Inácio
Atins
Mandacaru
Ponta do Mangue
Bar da Hora

PÓLO 05
Laranjeira
Cedro
Atoleiro
Sucuruju
Cantinho
Tapuio
Gambá

PÓLO 06
Tratada de Cima
Massagano dos Massus
Carnaubeira
Bom Passar
Cabloco I
Tucuns
Massangano I
Massangano II
Anibal
Braço Tratada
Cabloco II
Buritizal
Guarimã dos Pregos

PÓLO 07
Santa Maria
Baixão dos Julios
Andiroba
Prata
Alto Bonito
Vigia
Engenho
Parada
Axixá
Formiga
Palmeira dos Ferreiras
Sobradinho

PÓLO 08
Croas
Lagoa da Esperança
Manoelzinho
Mirinzal das Brancas
São José dos Sacos II
Maricão
Canoas
Final da Pedra
Roça do Meio
Juçaral das Canoas
Lagoa da Esperança II
Maricão II
Mucambo
Mirinzal dos Marianos
São José dos Sacos I
Mutuns
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PÓLO 09
Riacho do Meio
Munin
Santa Rosa
Cabeceira do Riacho do Meio
Varas
Jussaral dos Canavieiras
Jabuti II
Baixa D’água II
Piquizeiro dos Costas
Boi
Guaribinha
Jabuti I
Cancela
Baixa D’água I
Jurubeba

PÓLO 10
Olho d’água dos Cabral
Jacu II
Fazendinha
Vassoura
São José dos Viúvos
Maracujá
Palmeira dos Eduardos
Olho d’água dos Pereiras
São José das Varas
Riachinho
Morro Alto
Estiva

PÓLO 13
Onça
Mangas
Armazém I
Pati
Paulinos
Braço
Buriti Amarelo II
Armazém II
Gonçalo
Tabocas

PÓLO 14
Arraial
Água Fria
Bebedouro
São Miguel
Bartolomeu
Baixão dos Paulinos
Cocal
Telha
Cocal II
Mumbuca
Baixão dos Romualdos
Tiririca
Centro Velho II

PÓLO 11
Olho D’água dos Bentos
Guarimanzinho
Mamede
Passagem do Gado
Vera Cruz
Vereda
Rio Grande
Rio Grande dos Lopes
Onça dos Paneiros
Gira Mundo
Guarimã
Palmeira dos Bentos
Andreza

PÓLO 12
Barra
Bom Principio
Palmeira dos Reis
Gira Mundo de Baixo
Fome
Cachoeira
Pedras
Macaco
São Raimundo
Cangote
Anajazal
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ANEXO II
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES
NÍVEL SUPERIOR
Advogado
Coordenar, supervisionar e executar atividades de natureza jurídica, envolvendo emissão de pareceres, estudo de processos,
elaboração de contratos, convênios, ajustes, anteprojetos de lei, decretos e regulamentos; orientar e patrocinar causas na justiça e
prestar assessoramento jurídico à Administração Municipal.
Assistente Social
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo estudos, pesquisas, avaliações na esfera
dos estudos sociais, cálculos, elaboração, implantação, acompanhamento, coordenação e controle de planos, programas e projetos
relacionados à Administração Municipal.
Bioquímico
Supervisionar, planejar, programar, coordenar e executar atividades especializadas relacionadas às pesquisas e exames
bacteriológicos, observando a natureza e as características de bactérias e outros organismos.
Contador
Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; Elaborar os balancetes mensais, orçamentários, financeiro
e patrimonial com os respectivos demonstrativos; Elaborar balanços gerais com os respectivos demonstrativos; Elaborar registros de
operações contábeis; Organizar dados para a proposta orçamentária; Elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças
contábeis; Fazer acompanhamento da legislação sobre execução orçamentária; Controlar empenhos e anulação de empenhos;
Orientar na organização de processo de tomadas de prestação de contas; Assinar balanços e balancetes; Fazer registros sistemáticos
da legislação pertinente às atividades de contabilidade de administração financeira; Opinar a respeito de consultas formuladas sobre
matéria de natureza técnica, jurídico contábil, financeira e orçamentária, propondo se for o caso, as soluções cabíveis em tese;
Realizar trabalhos de auditoria contábil interna, inspecionando regularmente a escrituração dos livros fiscais, verificando se os
registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem; Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de
depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicados
para cada ano; Realizar perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais; Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas
atividades; Emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários; e Executar outras
atividades compatíveis com o cargo.
Enfermeiro
Dirigir, organizar, planejar, executar e avaliar atividades de assistência de enfermagem individual e/ou em equipe de saúde, usando
para isso processos de rotina e/ou específico, para prover a recuperação individual e coletiva. Realizar também atividades de
educação sanitária da população assistida, fazendo a prescrição e/ou administrando medicamentos preestabelecidos, bem como
aplicar medidas em função do controle sistemático das doenças e infecções em hospitais.
Engenheiro Agrônomo
Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, planejando, orientando e controlando técnicas de utilização
de terras, para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas; Prestar assessoramento às pessoas interessadas
na produção de alimentos, orientando quanto a utilização de técnicas adequadas e modernas que venham a proporcionar menor
impacto na saúde e no ambiente, bem como para viabilizar e garantir-lhes a produção e a manutenção do processo produtivo; Emitir
laudos técnicos sobre a derrubada e poda de árvores em vias públicas, praças, parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a
preservação ambiental do Município e a segurança da população; Vistoriar e emitir parecer sobre lavouras e hortas localizadas no
Município a fim de verificar se a dosagem utilizada de agrotóxicos não é prejudicial ao ser humano quando se der o consumo dos
alimentos produzidos pelas mesmas; Atuar em área de aterro sanitário e replantio. Emitir e assinar receituário agronômico; Fiscalizar
empresas controladoras de pragas urbanas; Prestar assistência técnica e extensão rural considerando a sustentabilidade e a inclusão
social dos agricultores familiares; identificar, validar e transferir tecnologias apropriadas a setores diversificados da produção e
transformação de produtos agropecuários; Inserir os produtos vocacionados, do município, dentro da sistemática de cadeias
produtivas; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Farmacêutico
Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde. Preparar e fornecer medicamentos de acordo com
prescrições médicas e outros preparados farmacêuticos específicos, observando a legalidade da receita, avaliando a compatibilidade
física e química, bem como averiguando a dose, via de administração, duração do tratamento e dose cumulativa dos medicamentos
prescritos. Participar de discussões técnicas para seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos. Elaborar
manuais de procedimentos, manuais técnicos, formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar e operacionalizar o
funcionamento da assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e sanitários de acordo com a legislação. Responsabilizar-se
tecnicamente pela farmácia básica e/ou hospitalar perante os devidos órgãos. Prestar assistência aos usuários, esclarecendo dúvidas
e orientando sobre o uso dos medicamentos. Controlar psicotrópicos. Coordenar e auditar os serviços de farmácia. Supervisionar,
planejar, coordenar, executar trabalhos relacionados com a saúde através de intervenções individuais, familiares ou coletivas.
Participar de atividades de educação permanente.
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Fisioterapeuta
Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de
fisioterapia; desenvolvimento de atividades e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a
capacidade física dos indivíduos, de acordo com os programas municipais voltados para a área de fisioterapia; realização de
diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos para a
implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à área da fisioterapia em cumprimento a políticas públicas
municipais específicas; desenvolvimento de métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da
qualidade dos serviços fisioterápicos; participação em programas sociais e comunitários de saúde; prestação de assistência
fisioterápica em postos e unidades de saúde; preenchimento de prontuários de pacientes, a fim de registrar o diagnóstico e o
tratamento prescrito; requisição de equipamentos, instrumentais e materiais quando necessário; assessoramento e responsabilidade
técnica em unidades organizacionais em que se executem atividades da área de atuação profissional do fisioterapeuta; elaboração de
laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do fisioterapeuta;
realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das
atribuições profissionais do fisioterapeuta; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo,
aplicável aos objetivos da administração pública municipal.
Médico Clínico Geral – PSF
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de
vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio.
Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Fomentar a criação de grupos
de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Realizar o pronto atendimento médico nas
urgências e emergências. Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência. Realizar pequenas cirurgias
ambulatórias. Indicar internação hospitalar. Solicitar exames complementares. Verificar e atestar óbito.
Nutricionista
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo serviços relativos à execução de projetos,
pesquisas e planejamento em todos os seus aspectos científicos da dieta na saúde e na enfermidade. Desenvolver suas atividades
em locais definidos a critério da Administração.
Odontólogo
Exercer funções relacionadas com o tratamento buco-dental e cirurgia; fazer diagnósticos, determinando o respectivo tratamento;
fazer extrações de dentes e raízes, realizar restaurações e obturações, bem como a inclusão de dentes artificiais; tratar condições
patológicas da boca e da face; fazer esquemas das condições da boca e dos dentes dos pacientes, aplicar anestesias locais e
trunculares; realizar odontologia preventiva; efetuar a identificação das doenças buco-faciais e o acompanhamento a especialistas
quando diante de alterações fora da área de sua competência; examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em
estabelecimentos do Município; atender consultas odontológicas em ambulatórios, unidades sanitárias e escolas; executar as
operações de prótese em geral e profilaxia dentária; preparar, ajudar compor e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes;
tratar condições patológicas da boca e da face; fazer esquema das condições da boca e dentes dos pacientes; proceder a
interpretação dos resultados dos anexos de laboratórios, microscópicos, bioquímicos e outros; fazer radiografias na cavidade bucal e
na região craniofacial; interpretar radiografias da cavidade bucal e da região craniofacial; fazer registros e relatórios dos serviços
executados; participar de programas voltados para saúde pública; difundir os preceitos de saúde pública odontológica, através de
aulas, palestras, escritos, etc; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR
Professor de Educação Especial
Atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais, desenvolvendo as atividades do atendimento educacional especializado aos alunos
público alvo da educação especial. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade
e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Atuar em classes especiais, desde que sejam oferecidas na rede
municipal de ensino. Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino em que atuar. Elaborar
o planejamento anual de sua área e trabalhar pelo seu cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento
de Ensino, com a legislação vigente para a Educação Nacional e para a Educação Especial. Desenvolver procedimentos
metodológicos variados que facilitem e qualifiquem o trabalho pedagógico. Organizar a rotina de sala de aula, observando e
registrando dados que possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos momentos de dificuldade no processo ensino
aprendizagem e situações conflituosas. Desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a área e especificidades dos
educandos. Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma a promover o desenvolvimento
e a aprendizagem dos alunos público alvo da Educação Especial. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público alvo da Educação Especial. Usar a
tecnologia assistiva como instrumento de apoio pedagógico; de forma a ampliar as habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação. Realizar outras atribuições compatíveis com a sua especialização profissional.
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Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano
Planejar e ministrar o ensino nas séries iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes.
Elaborar planos de ensino e planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia. Selecionar e/ou confeccionar
material didático a ser utilizado como suporte pedagógico. Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa. Organizar e
promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo etc, para promover a socialização e a formação dos alunos.
Elaborar e aplicar testes, provas, e outros instrumentos de avaliação. Planejar e desenvolver estratégias de recuperação para os
alunos com menor rendimento, atendendo as dificuldades individuais de aprendizagem. Participar da elaboração do projeto
pedagógico da escola. Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino, discutindo os programas e métodos a serem
adotados ou reformulados. Participar de programas de avaliação escolar e institucional. Participar de reuniões de pais e mestres e de
atividades escolares que envolvam a comunidade.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano (Ciências, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Inglês,
Matemática, Português)
Planejar e ministrar o ensino nas séries finais do Ensino Fundamental, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes. Elaborar
planos de ensino e planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia. Selecionar e/ou confeccionar material
didático a ser utilizado como suporte pedagógico. Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa. Organizar e promover
trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo etc, para promover a socialização e a formação dos alunos. Elaborar e
aplicar testes, provas, e outros instrumentos de avaliação. Planejar e desenvolver estratégias de recuperação para os alunos com
menor rendimento, atendendo as dificuldades individuais de aprendizagem. Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola.
Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino, discutindo os programas e métodos a serem adotados ou
reformulados. Participar de programas de avaliação escolar e institucional. Participar de reuniões de pais e mestres e de atividades
escolares que envolvam a comunidade.

NÍVEL MÉDIO - PROFESSOR
Professor de Educação Infantil
Elaborar o plano de aula a ser executado. Ministrar aulas para alunos da educação infantil, de acordo com o planejamento
previamente elaborado, promovendo o processo de ensino-aprendizagem. Aplicar e corrigir trabalhos. Planejar a organização do
ambiente escolar e do tempo da criança na escola. Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino. Participar de
reuniões de pais e mestres. Ajudar nas comemorações cívicas. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.
Desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos. Proceder a avaliação do rendimento escolar. Atender às dificuldades
de aprendizagem do aluno, inclusive dos portadores de necessidades especiais. Participar de atividades escolares que envolvam a
comunidade. Elaborar relatórios. Promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos no processo de aprendizagem.
Elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal. Participar de programas de avaliação escolar e institucional.
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas.

NÍVEL MÉDIO
Agente de Transito Municipal
Dirigir o trânsito guiando-se pela sinalização do semáforo; observar a atuação dos motoristas em trânsito; fiscalizar, autuar e aplicar
penalidades administrativas aos motoristas e pedestres por infração às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro; efetuar
desvios de tráfego em casos de acidentes ou outras perturbações; orientar transeuntes, motoristas e passageiros na prestação de
primeiros socorros; atender a casos de acidentes. Verificar as condições do trânsito, examinando o estado de conservação dos
semáforos, cruzamentos, faixas de pedestres e locais de estacionamento proibido para solicitar conserto e tomar outras medidas
adequadas a cada caso.
Agente de Endemias
Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde: vistoriar residências, depósitos, terrenos
baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos; rastrear focos de doenças específicas; inspecionar caixas
d´água, calhas e telhados; aplicar larvicidas e inseticidas que exterminem ou inibam o surgimento de novos focos; orientar os
residentes quanto à prevenção e controle de doenças (dengue, chagas, leishmaniose, malária); recensear animais; promover
educação sanitária e ambiental; participar de campanhas preventivas. Executar outras atividades afins.
Auxiliar Administrativo
Desenvolver e executar atividades de nível médio, de execução qualificada, envolvendo estudos, pesquisas, cálculos, elaboração,
implantação, acompanhamento, coordenação e controle de planos, programas e projetos relacionados à Administração Municipal.
Redigir textos, auxiliar em processos licitatórios, sempre sob orientação da Administração Superior.
Desenhista Técnico
Executar desenhos para projetos de engenharia, construção e fabricação, mapas, gráficos e outros trabalhos técnicos, interpretando
esboços e especificações e utilizando instrumentos, equipamentos e softwares apropriados, para elaborar a representação gráfica do
projeto e orientar sua execução.

Fls. 21

EDITAL DE CONCURSO PÚLICO BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
Fiscal de Atividades Turísticas
Fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes ao turismo no Município de Barreirinhas/MA. Fiscalizar o comércio voltado para o
turismo, no que se refere a alvará e licença de pontos, hotéis, pousadas. Fiscalizar ônibus, táxis e vans. Fiscalizar e organizar a
publicidade em geral dentro do Município, tais como placas, outdoor e entregadores de panfletos, entre outros. Fiscalizar e organizar a
colocação de entulhos, lixeiras, carros, animais, fogos, acampamentos na praia, entre outras atividades ligadas ao turismo. Lavrar
termo de fiscalização e auto de infração atinentes ao descumprimento de normas relacionadas ao turismo.
Fiscal de Meio Ambiente
Fiscalizar a observância das normas contidas na legislação de proteção do meio ambiente; informar e atender ao público,
esclarecendo dúvidas sobre a legislação do meio ambiente; fiscalizar e proceder a devida autuação quando atestar alguma das
infrações previstas na legislação de preservação do meio ambiente.
Fiscal de Tributos
Coordenar e acompanhar a política tributária fiscal, observando a legislação tributária e jurisprudência; aplicar sanções legais
compatíveis com as infrações; orientar e executar a fiscalização tributária (recolhimento de tributos e taxas; inspeção da contabilidade
de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços; defesa da Fazenda Pública), como também auxiliar o Poder
Judiciário.
Fiscal de Vigilância Sanitária
Efetuar sob supervisão direta, os serviços de vigilância sanitária da Municipalidade, inspecionando estabelecimentos industriais,
comerciais, hotéis, motéis, farmácias hospitalares e privativas, estabelecimentos de ensino, piscinas de uso coletivo restrito (de
clubes, associações, hotéis), hospitais, ambulatórios, matadouros, e outros. Identificar, combater focos de mosquito e outros nos
terrenos baldios, valas, águas paradas e outros locais. Zelar pelo cumprimento da legislação sanitária federal, estadual e municipal em
vigor. Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder as devidas autuações e interdições inerentes
à função. Elaborar relatórios das inspeções realizadas. Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta
com as de Vigilância Epidemiológica e de Atenção à Saúde.
Guarda Municipal
Proteger órgãos, entidades, serviços e o patrimônio municipal, trabalhando de forma individual ou em equipe, em ambiente de
trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, a pé ou em veículos, em horários diversos. Exercer atividade de orientação e proteção
dos agentes públicos e dos usuários dos serviços públicos municipais. Auxiliar nas ações de defesa civil, sempre que estiverem em
risco bens, serviços e instalações municipais e, em outras situações, a critério da Administração Municipal. Montar guarda nos
eventos municipais. Realizar trabalhos de orientação e patrulhamento do trânsito. Executar ações de interação com os cidadãos.
Executar ações sempre fundamentadas no respeito à dignidade humana, à cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos
direitos humanos. Atuar de forma preventiva nas áreas de sua circunscrição, onde se presuma ser possível a quebra da situação de
normalidade. Atuar com prudência, firmeza e efetividade, na área de sua responsabilidade, visando ao restabelecimento da situação
de normalidade.
Locutor
Apresentar programas de rádio e televisão, nos quais interprete o conteúdo da apresentação, noticiar fatos, ler textos no ar, redigir
notícias, narrar eventos esportivos e culturais, tecer comentários sobre os mesmos e fazer a locução de anúncios publicitários;
anunciar programação; preparar conteúdos para apresentação; atuar em rádio, televisão e eventos, bem como em mídias alternativas
como cinema e internet. Selecionar material e delimitar o conteúdo; gravar notícias, chamadas da programação e peças publicitárias;
editar material gravado.
Técnico em Enfermagem
Exercer atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem. Descrição analítica: Assistir ao enfermeiro
no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; Prestar cuidados de
enfermagem a pacientes em estado grave; Prevenir e controlar as doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica; Prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar; Prevenir e controlar sistematicamente danos físicos que
possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as
privativas do enfermeiro; Integrar a equipe de saúde.

NÍVEL FUNDAMENTAL
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de copa e cozinha, jardinagem, lavanderia, banheiro, limpeza e
conservação. Realizar compras simples de materiais de expediente. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente. Fechar portas, janelas e outras vias de acesso. Executar outras atribuições afins.
Coveiro
Executar atividades em cemitérios municipais, realizando sepultamentos e cuidando da limpeza e conservação de cemitérios públicos.
Preparar sepulturas e efetuar o seu fechamento, para assegurar a inviolabilidade do túmulo. Proceder à exumação de cadáveres e a
remoção de ossos quando determinado. Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório,
colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do cemitério. Percorrer a área sob sua responsabilidade, inspecionando no
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sentido de impedir depredações ou furtos; comunicar toda irregularidade verificada; efetuar pequenos consertos e reparos para
manter o bom aspecto local. Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e
guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em condições de uso. Desenvolver outras atividades afins ao setor subordinado.
Merendeiro
Consultar o cardápio do dia, verificando se os gêneros alimentícios necessários à sua confecção estão devidamente separados.
Manipular ingredientes e responsabilizar-se pela preparação dos gêneros alimentícios, observando: técnicas de corte, limpeza e
preparo de verduras, legumes, carnes, aves e peixes; técnicas de limpeza, corte e conservação de frutas. Realizar a distribuição das
preparações para os alunos. Encaminhar solicitação de gêneros extras. Informar a existência de sobras ou ocorrências inesperadas
relacionadas com a confecção do cardápio diário. Cuidar da limpeza e conservação das instalações, equipamentos e utensílios
utilizados pelo setor. Trabalhar seguindo normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Executar outras
atividades exigidas pela municipalidade, dentro da sua área de atribuição.
Motorista – Categoria “D”
Executar atividades de guiação/manutenção básica de veículos automotores das diversas marcas e modelos da administração
municipal. Desenvolver tarefas de transportes de materiais, pessoas e objetos.
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ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL DE PONTOS
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

Língua Portuguesa

15

2,5

37,5

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Conhecimentos Específicos

20

2,5

50,0

PROVA

Objetiva
Advogado

DISCIPLINA

Dissertativa
Prática
Títulos
TOTAL DE PONTOS

10,0
20,0
20,0
150,0

NÍVEL SUPERIOR
CARGO

Assistente Social
Bioquímico
Contador
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Médico Clínico Geral – PSF
Nutricionista
Odontólogo

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

Língua Portuguesa

15

2,5

37,5

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Conhecimentos Específicos

20

2,5

50,0

PROVA

Objetiva

DISCIPLINA

Dissertativa

10,0

Títulos

20,0
TOTAL DE PONTOS

130,0

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR

CARGO

Professor de Educação Especial
Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º
Ano
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º
Ano (Ciências, Educação Física, Filosofia,
Geografia, História, Inglês, Matemática,
Português)

PROVA

Objetiva

DISCIPLINA

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

Língua Portuguesa

10

2,5

25,0

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Fundamentos da Educação

10

2,5

25,0

Conhecimentos Específicos

15

2,5

37,5

Dissertativa

10,0

Títulos

20,0
TOTAL DE PONTOS

130,0

NÍVEL MÉDIO - PROFESSOR

CARGO

Professor de Educação Infantil

PROVA

Objetiva

DISCIPLINA

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

Língua Portuguesa

10

2,5

25,0

Matemática

05

2,5

12,5

Fundamentos da Educação

10

2,5

25,5

Conhecimentos Específicos

15

2,5

37,5

Títulos

20,0
TOTAL DE PONTOS
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NÍVEL MÉDIO
CARGO
Agente de Trânsito Municipal
Agente de Endemias
Auxiliar Administrativo
Desenhista Técnico
Fiscal de Atividades Turísticas
Fiscal de Meio Ambiente
Fiscal de Tributos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Guarda Municipal
Locutor
Técnico em Enfermagem

PROVA

DISCIPLINA

QTD. DE
VALOR
TOTAL
QUESTÕES UNITÁRIO

Língua Portuguesa

10

2,5

25,0

Matemática

10

2,5

25,0

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Conhecimentos Específicos

15

2,5

37,5

Objetiva

Títulos

20,0
TOTAL DE PONTOS

110,0

NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Coveiro
Merendeiro
Motorista – Categoria “D”

PROVA

DISCIPLINA
Língua Portuguesa

Objetiva

QTD. DE
VALOR
TOTAL
QUESTÕES UNITÁRIO
10
2,5
25,0

Matemática

10

2,5

25,0

Conhecimentos Específicos

10

2,5

25,0

Títulos

20,0
TOTAL DE PONTOS
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
NÍVEL SUPERIOR (Advogado, Assistente Social, Bioquímico, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico,
Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral – PSF, Nutricionista, Odontólogo)
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia,
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal.
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação.
Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware).
Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos e segurança. Suites de aplicativos para
escritório (Microsoft Office e LibreOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet, como navegadores de Web e leitores
de e-mail, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca de dados e recursos pela Internet e
redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação doméstica e corporativa: considerações
sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Advogado
DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos Direitos e garantias fundamentais: dos Direitos e Deveres individuais
e coletivos; dos Direitos sociais. Da Organização do Estado: Da Administração Pública: Disposições gerais e princípios. Do Poder
Judiciário: do Supremo Tribunal Federal; O Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais; dos Tribunais e Juízes do
Trabalho. Da Tributação e do Orçamento: das Finanças Públicas. Da Ordem econômica e financeira. DIREITO ADMINISTRATIVO:
Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Princípios
básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade). Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos;
Competência. Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder
regulamentar; Poder de polícia. Estrutura da Administração. Centralização, descentralização e desconcentração. Administração direta
e indireta. Autarquias. Fundações. Empresas públicas e Sociedades de economia mista. Prestação centralizada e descentralizada de
serviços públicos. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação. Licitações:
conceito, natureza jurídica, fundamentos e objeto. Princípios. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimento.
Recursos administrativos. Contrato administrativo: conceito, características e espécies. Requisitos de validade. Contrato de gestão.
Convênio. Consórcio. Parcerias público-privadas. DIREITO CIVIL: A Lei de introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657, de
04/09/42, publicado no D.O.U. de 09/09/42 e retificado em de17/09/42). Das Pessoas: Pessoas naturais e jurídicas. Dos Bens:
Classificação. Da Posse: Classificação; Aquisição; Efeitos; Perda. Da Propriedade: Propriedade imóvel; Aquisição e perda da
propriedade; Limitações ao direito de propriedade. Das Obrigações: Modalidades; Efeitos; Obrigações decorrentes de atos ilícitos. Da
Responsabilidade Civil. Diferença entre responsabilidade civil, penal e administrativa. Responsabilidade em decorrência do dano
ambiental. Dos Contratos: Disposições gerais. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil. Do processo de
conhecimento. Do processo de execução. Do processo cautelar. Dos procedimentos especiais. Ações possessórias. DIREITO DO
TRABALHO: Direito do Trabalho. Natureza. Conteúdo. Fontes: Conceito, conflitos e soluções. Princípios do Direito do Trabalho.
Relação de trabalho e relação de emprego. Contrato individual de trabalho: denominação e conceito. Efeitos do contrato de trabalho:
direitos e deveres das partes. Empregador. Empresa e estabelecimento. Sucessão trabalhista. Jornada de trabalho, delimitações.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: princípios; fontes; autonomia; interpretação; integração; eficácia; Processo Judiciário Do
Trabalho - das disposições preliminares; do processo em geral (atos, termos e prazos processuais; da distribuição; partes e
procuradores; nulidades; exceções; conflitos de jurisdição; audiências; provas; da decisão e sua eficácia); dos dissídios individuais e
coletivos; da execução; dos recursos; ações civis admissíveis no processo trabalhista - ação de consignação em pagamento, ação de
prestação de contas, mandado de segurança e ação monitória. Ação anulatória. Ação civil pública. DIREITO TRIBUTÁRIO: Tributos
(definição e espécies); competência tributária; legislação tributária; princípios da tributação; imunidade; sujeição passiva;
responsabilidade; fato gerador; crédito tributário (disposições gerais, constituição, suspensão e extinção). DIREITO AMBIENTAL:
Divisão de competências administrativas em matéria ambiental na Constituição Federal. Estudo de impacto ambiental. Princípio do
desenvolvimento sustentável. Meio ambiente cultural.

Fls. 26

EDITAL DE CONCURSO PÚLICO BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
Assistente Social
Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica sobre o Serviço Social: positivismo, fenomenologia, materialismo histórico. O
Serviço Social e a questão da ideologia: fundamentos históricos e perspectivas atuais. A polêmica sobre a questão do trabalho e o
Serviço Social: a categoria da práxis como referência. O Serviço Social e Solidariedade, destacando o Trabalho Voluntário, a
Filantropia e o Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social: fundamentos teórico-metodológicos; desafios
históricos e construção de alternativas no processo de desenvolvimento do capitalismo mundial. Fundamentos histórico-conceituais
das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, Direito e Cidadania. Descentralização, participação e controle social nas políticas sociais
brasileiras. Corporativismo e clientelismo no processo de formação das políticas sociais brasileiras. O desenvolvimento histórico das
políticas sociais no Brasil. As políticas sociais brasileiras no atual contexto de transformações do Capitalismo. O urbano e o rural no
Brasil: possibilidades e limites das intervenções públicas. O Processo Gestão das Políticas Sociais e os sujeitos sociais envolvidos. A
nova configuração do mundo do trabalho e o trabalho profissional do Assistente Social nas Instituições Públicas. A questão da
Seguridade Social no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. A prevalência dos programas de transferência de renda no
contexto das políticas sociais brasileiras. Políticas voltadas para as questões de gênero, etnia, cultura e geração e o trabalho
profissional do Assistente Social. Políticas de educação no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de Habitação
no Brasil e trabalho profissional do Assistente Social. O Código de Ética Profissional do Serviço Social contextualizado.
Bioquímico
Bioquímica – preparo de soluções: percentagem; normalidade; molaridade; concentração. Padronização e controle de qualidade: Lei
de Lambert-Beer; curva e fator de calibração. Padrões. Fotometria: conceitos gerais; fotocolorimetria e espectrofotometria; fotometria
de chama. Dosagens bioquímicas no sangue: métodos clássicos; métodos enzimáticos. Eletroforese: definição de termos técnicos;
materiais e reagentes; proteínas, lipoproteínas e hemoglobina. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas: princípios
gerais; técnicas de imunoeletroforese e interpretação. Enzimologia clínica. Parasitologia - colheita. Métodos de concentração para o
exame parasitológico de fezes: Faust; Hoffman; Baerman; Ritchie; Stoll; Graham. Identificação de protozoários intestinais.
Identificação de ovos, larvas e formas adultas de helmintos intestinais. Coleta e métodos de coloração para o exame parasitológico:
esfregaço em camada delgada; gota espessa. Identificação de plasmódios e filárias no sangue. Profilaxia das doenças parasitárias.
Ciclo evolutivo dos protozoários e helmintos. Imunologia: reações antígeno-anticorpo; reações sorológicas para sífilis; provas
sorológicas para doenças reumáticas; provas de aglutinação nas doenças infecciosas (testes febris) imunoglobinas; reações de
imunofluorescência. Uroanálise - colheita. Conservadores. Exame qualitativo: caracteres gerais; propriedades físicas. Exame químico:
elementos normais e anormais. Sedimentoscopia: sedimento organizado; estudo de componentes anormais. Cálculos renais.
Bacteriologia - esterilização: métodos físicos - princípios e tipos; métodos químicos - princípios e tipos. Coleta de amostras para
exames. Métodos de coloração. Meios de cultura: condições gerais de preparo; armazenamento; provas de controle de qualidade.
Isolamento e identificação de bactérias de interesse médico. Determinação de sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos.
Hematologia - coleta. Anticoagulantes. Contagem de células. Determinação de hemoglobina: método da oxiemoglobina; método da
cianometaemoglobina. Determinação do hematócrito. Índices hematológicos. Hemossedimentação: Wintrobe; Westergreen. Coloração
das células: método de Wright; método de Giemsa. Coloração e contagem de reticulócitos. Pesquisa de hemácias falciformes.
Leucograma. Coagulograma. Alterações dos leucócitos; alterações das hemácias; alterações das plaquetas.
Contador
Princípios Fundamentais de Contabilidade e Código de Ética Profissional do Contabilista. Estrutura conceitual da Contabilidade:
patrimônio; resultado; contas e plano de contas; atos e fatos; escrituração de operações; provisões e depreciações. Custos:
terminologia contábil; classificação; custeio direto e custeio por absorção; custos fixos e variáveis; custos na avaliação de estoques.
Orçamento e Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação e objeto e regime. Legislação básica (Lei nº 4.320/1964). Receita e
despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias:
interferências ativas e passivas; mutações ativas e passivas. Sistemas de contas em contabilidade pública e lançamentos típicos.
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstração das variações patrimoniais. Noções de Lei de Responsabilidade
Fiscal. Sistema Tributário Municipal. Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (procedimentos de escrituração contábil
adotados de forma facultativa, a partir de 2010 e, de forma obrigatória, a partir de 2011 pela União, de 2012 pelos Estados e Distrito
Federal e de 2013 pelos Municípios): procedimentos contábeis orçamentários; procedimentos contábeis patrimoniais; procedimentos
contábeis específicos; plano de contas aplicado ao setor público; demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Raciocínio
Lógico - Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema).
Enfermeiro
Administração em Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem. Enfermagem Médico-Cirúrgica e Materno-Infantil. Enfermagem no
Programa de Assistência ao Adulto e Idoso. Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material. Cuidados de
Enfermagem em atendimento pré-hospitalar em emergências cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas, obstétricas,
psiquiátricas, pediatras e no trauma. Assistência de Enfermagem em doenças transmissíveis. Vigilância Epidemiológica. Farmacologia
em Enfermagem. Saneamento Básico. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de
Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde.
Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde.
Engenheiro Agrônomo
Zoneamento ecológico-econômico. Metodologia de planejamento ambiental. Aspectos sócioambientais brasileiros. Fatores que
limitam o crescimento e a produção de arroz de sequeiro. Climas para o cultivo de arroz de sequeiro. Fatores ecológicos para
estabelecimento de uma exploração frutífera. A biologia das fruteiras de grande porte – vegetação, florescimento e frutificação.
Métodos de estudo da ecologia dinâmica das pastagens. Influência dos adubos nitrogenados sobre a flora das pastagens.
Propriedades físicas importantes dos solos minerais. Aspectos da água do solo, seus movimentos e suas relações com os vegetais.
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Determinação do pH do solo e limitações dos valores obtidos. Calagem e sua conexão com vegetais e solos. A cadeia alimentar.
Forma de crescimento populacional e conceito de capacidade de suporte. A periodicidade da comunidade. Conservação dos recursos
naturais em geral. Resistência do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) ao vírus do mosaico anão. Planejamento do solo. Os efeitos da
temperatura sobre os processos vitais das plantas. O ciclo do nitrogênio. Relações hídricas da célula vegetal. Fatores que influenciam
nos resultados da adubação foliar. Doenças das plantas. Doenças das grandes culturas. O solo e sua vida. Efeito das máquinas
agrícolas sobre a estrutura do solo.
Farmacêutico
Central de Abastecimento Farmacêutico: organização de almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de
armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos itens de consumo; sistema de
compra; sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo; sistema de distribuição de medicamentos. Comissão de
Farmácia e Terapêutica. Farmácia hospitalar: estrutura, conceito, objetivos, manipulação de fórmulas oficiais e magistrais, controle de
qualidade, métodos de esterilização; Misturas intravenosas, nutrição parenteral. Controle de qualidade dos produtos farmacêuticos métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Farmacoepidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica;
vias de administração, absorção, metabolismo, biotransformação e eliminação. Farmacodependência e Farmacovigilância.
Serviços/centros de informação de medicamentos. Participação do Farmacêutico dentro da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar. Legislação Farmacêutica; Portarias MS 3.916/98, 2616/98, 344 /1998, Lei 6.360/set 1976. Código de Ética Farmacêutica;
resoluções 299/96, 300/97 e 308/97 de CFF. Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e princípios do SUS,
Constituição Federal artigos. 196 a 200.
Fisioterapeuta
Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia. Conhecimentos em
anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas.
Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia
respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do
aparelho respiratório. Técnicas de treinamento em locomoção e de ambulação. Técnicas específicas para a área ambulatorial:
conhecimentos básicos em eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos básicos em mecanoterapia e em métodos e técnicas
cinesioterápicas que promovam a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos. Atendimento nas
fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e traumatologia - pacientes submetidos à tração transesquelética,
osteossínteses e fixadores externos, amputações e alterações neurológicas periféricas. Clínica médica - pacientes com alterações
cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com sequelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica - pacientes com alterações
de consciência ou não, submetidos a tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas, sequelados ou não, com
vários graus de acometimento. Pediatria - pacientes com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas decorrentes de afecções
cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. Clínica cirúrgica - pacientes em pré ou pós-operatórios de cirurgias abdominais ou
torácicas com alterações respiratórias ou não.
Médico Clínico Geral – PSF
Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides.
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial das seguintes afecções - aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão arterial sistêmica. Sistema Hematopoético: anemias, leucoses e linfomas. Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA
e GNC. Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led.
Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose, leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, cólera, febre tifoide,
meningoencefalite e tuberculose (tratamento). Doenças neoplásicas: diagnóstico das doenças tumorais do aparelho respiratório e
digestivo. Diabetes mellitus e doenças da tireoide. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão,
crise hipertensiva, asma, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda e embolia pulmonar. Envenenamentos
agudos. Código de Ética Profissional. Legislação e Políticas de Saúde: Lei n°. 8142/1990; Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde (NOB – SUS/1996); Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS – SUS/2001).
Nutricionista
Fisiologia e fisiopatologia aplicada à nutrição. Nutrientes: metabolismo e biodisponibilidade. Noções de farmacologia: interação
alimentos-medicamentos. Nutrição e ciclos vitais: gravidez e lactação, infância, adolescência e envelhecimento. Nutrição normal:
recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Avaliação do estado nutricional: métodos de avaliação de
estimativa das necessidades energéticas. Diagnóstico em nutrição. Nutrição e saúde pública: epidemiologia nutricional, doenças
nutricionais, desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais, vigilância nutricional. Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
Dietoterapia: conceito e objetivos, dietas nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Terapia nutricional em cirurgia:
pré e pós-operatório. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Terapia nutricional enteral. Regulamento Técnico para a
Terapia de Nutrição Enteral. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos, seleção, conservação e armazenamento,
técnica de pré-preparo e preparo. Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação. Administração de serviços de
alimentação e lactário: área física e equipamentos; planejamento e organização, supervisão e controle. Planejamento de cardápio
para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Controle de avaliação de RH, financeiros e materiais. Nutrição e
imunomodulação. Ética profissional. Educação nutricional: conceito, objetivo, metodologias e aspectos sócio econômico-culturais.
Noções de legislação do SUS.
Odontólogo
Exame de cavidade bucal: anamnese, exame clínico, exames complementares. Anatomia de cabeça e pescoço. Fisiopatologia da
mastigação e A.T.M.. Etiopatogenia da cárie dental. Semiologia e tratamento das afecções dos tecidos moles bucais. Semiologia e
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tratamento da cárie dentária. Preparo cavitário. Materiais odontológicos: forradores e restauradores. Etiopatogenia e prevenção de
doenças periodontais. Interpretação radiográfica. Terapêutica e farmacologia odontológica de interesse clínico. Pulpopatia: diagnóstico
e tratamento. Anestesias locais em odontologia. Exodontias: indicações, contraindicações, tratamento dos acidentes e complicações.
Traumatismos dentoalveolares: diagnóstico e tratamento. Noções sobre Traumatologia. Odontologia Preventiva e Saúde Pública.
Noções de Odontopediatria. Ética Profissional.
NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR (Educação Especial, Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano, Ensino Fundamental de 6º ao 9º
Ano)
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia,
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal.
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação.
Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware).
Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos e segurança. Suites de aplicativos para
escritório (Microsoft Office e LibreOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet, como navegadores de Web e leitores
de email, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca de dados e recursos pela Internet e
redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação doméstica e corporativa: considerações
sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall.
Fundamentos da Educação – Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O
projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação
Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A
escola e a educação das relações étnico-raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena" no currículo do
ensino fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e
Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da
Educação Brasileira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor de Educação Especial – Aspectos históricos da Educação Especial e Inclusiva no Brasil; Educação Especial no Sistema
Educacional Brasileiro; Deficiência Intelectual, Visual, Auditiva, Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas
Habilidades/Superdotação; Declaração de Salamanca (1994); Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica;
Marcos Políticos - Legais da Educação Especial; Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva;
Atendimento Educacional Especializado - AEE; Programa Sala de Recursos Multifuncionais; Programa Livro Acessível; Programa
Escola Acessível, Tecnologia Assistiva: conceito, modalidades, diretrizes e aplicação no contexto inclusivo; Comunicação Aumentativa
e Alternativa - CAA; LBBN 9.394/1996; Lei nº 3.956/2001; Decreto nº 5.296/2004; 5.626/2005; Parecer CNE/CEB nº 13/2009 Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, Decreto nº 7.611/2011.
Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano – Língua Portuguesa: A ortografia e a produção textual. Leitura e interpretação
de textos. Organização da frase e sua pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal, a partir das variantes
linguísticas. Variações linguísticas: dialetos e registros. Comunicação verbal e não-verbal. A intertextualidade. O texto informativo e o
texto literário. Metodologia do ensino da Língua Portuguesa. Matemática: Localização, espaço e formas; Números naturais; Sistema
de numeração decimal; Operações fundamentais, problemas; Frações: conceito, propriedades e operações; Principais unidades de
medidas e sua utilização no contexto social; Noções de Estatística: médias, distribuição de frequências e gráficos. Metodologia do
ensino da Matemática. História: Construção da identidade nacional. Organização social e política do Brasil. O conhecimento histórico:
características e importância social. O expansionismo Português. Lutas e conquistas políticas brasileiras nos diversos períodos
históricos. Metodologia do ensino da História. Geografia: O papel do trabalho na transformação da natureza. Os espaços urbano e
rural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares. Pluralidade
cultural: povos e etnias. Conservação do meio ambiente. O espaço geográfico brasileiro e maranhense: localização, situação, relevo,
solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de
serviços. Metodologia do ensino da Geografia. Ciências: Terra: O lugar da vida. Recursos da litosfera. Os Seres Vivos. Troca de
energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres Consumidores e As Cadeias Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente.
Relações entre os Seres Vivos. Diversidades de Vida e de Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos,
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Ossos e Articulações e Envoltório Especial: a pele. Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo, Aparelho Respiratório,
Aparelho Circulatório, Aparelho Urinário. Sistema Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, Preparação e Conservação.
Metodologia.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Ciências – História da Ciência. O Universo: O Sistema Solar, O Planeta Terra.
Atmosfera: Camadas, composição, importância, poluição atmosférica, inversão térmica, rarefação na camada de ozônio. Saúde e
Qualidade de Vida: Influência da Água e do Ar na Saúde, Substâncias Tóxicas, Alimentação Equilibrada, Dietas e Desnutrição.
Classificação dos Seres Vivos: Reinos Animalia ou Metazoa, Plantae, Monera, Fungi e Protista. O Corpo Humano: Células, Tecidos,
Órgãos e Sistemas. Sexualidade e Reprodução Humana. Mudanças na Adolescência. Drogas: Lícitas e Ilícitas. Agentes Químicos das
Drogas. Os Seres Vivos no Ambiente: Origem da vida, Evolução e Adaptação dos Seres Vivos. Ciência e Tecnologia: A matéria e
suas Propriedades Gerais e Específicas, Diversidade de Materiais, Substâncias e Misturas, Transformações de Matéria Orgânica, de
Materiais e de Substâncias. O átomo, Elementos químicos ligações químicas; Movimento com velocidade constante, Movimento com
aceleração, forças, Atração gravitacional, Trabalho e energia, Calor, Transmissão de calor, As ondas e o som, Natureza da luz,
Espelhos e Lentes. Os PCNs e o ensino de Ciências.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Educação Física – Dimensões históricas da Educação Física e sua inserção
nos currículos escolares. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física, ao Esporte e ao lazer. Critérios
de seleção e organização de conteúdos. Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980. A Educação
Física no curso noturno. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a
pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação física - Jogos:
Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras;
Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo;
fundamentos das lutas; Ginásticas: de manutenção de saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a
dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica artística e rítmica desportiva; Atividades Rítmicas e
Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças e coreografias associadas a manifestações
musicais; Esportes: atletismo, natação, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Técnicas e táticas. Regras e penalidades.
Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Metodologia de ensino das atividades físico desportivas em esportes
adaptados para pessoas com necessidades especiais. Treinamento desportivo. Diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da
criança, do adolescente e do adulto; princípios científicos do treinamento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao
Esporte: Anatomia: Geral e Sistêmica; Fisiologia: Geral e do Exercício; Biometria; Nutrição e atividade física; Crescimento e
desenvolvimento motor. Educação Física, esporte, saúde e qualidade de vida; Biomecânica; Atividade Física para Grupos Especiais;
Dopping; Primeiros Socorros. Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. Psicomotricidade: conceitos básicos. Elementos
organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula.
Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade,
ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos. Educação Física escolar e cidadania; Educação Física,
esporte e mídia. Educação Física e as questões de gênero e o sexismo. Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de
movimento. Ordenamentos legais da educação física escolar: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96).
Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física). A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. Estatuto da
criança e do adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990).
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano – Filosofia
Filosofia e o processo do filosofar - Questões fundamentais sobre o conhecimento. Filosofia e Ciência. Filosofia e Educação. Ética /
Moral e Filosofia. Cultura, Sociedade e Trabalho. Filosofia, Política e Cidadania. Estética e Filosofia. Lógica: características, princípios
e argumentação. Filosofia Clássica: abordagem histórica. Filosofia Medieval: abordagem histórica. Filosofia Moderna: abordagem
histórica. Filosofia Contemporânea: abordagem histórica.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Geografia – Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e
importância para a biodiversidade. Conceitos Usuais em Geografia e sua Aplicação: Linhas e círculos; localização, situação e sítio;
orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e Representação do Espaço Geográfico: Formas de
representação, leitura e interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das
camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. Conceitos Demográficos, Econômicos e Políticos aplicados à Geografia:
Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, industrialização e atividades agropecuárias. O
Sistema Financeiro Internacional; o processo de Globalização e os Blocos Econômicos. Questões Ambientais: Problemas
atmosféricos mundiais e urbanos; a questão da água e do lixo; grandes conferências internacionais. O Espaço Geográfico Brasil eiro e
Maranhense: Localização e situação. O ambiente Natural: Composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem (geologia,
relevo, solos, clima, vegetação, hidrografia). Domínios Morfoclimáticos. Ecossistemas Brasileiros. O ambiente Humanizado:
Composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização.
Relações Internacionais e Globalização. Produção e Gestão do Espaço Geográfico. A Produção do Espaço: Espaço rural e urbano;
delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações Campo-Cidade e
Cidade-Campo. Atividades Produtivas: agropecuária, agroindústria, fontes energéticas, recursos minerais, industrialização,
urbanização e prestação de serviços. Problemas Ambientais: Ocupação, exploração, poluição. Degradação e Risco Ambiental.
Políticas Internas, Qualidade Ambiental e Ações Mitigadoras. Os PCNs e o Ensino de Geografia. Aspectos Físicos, Econômicos,
Geográficos e Culturais do Município de Barreirinhas – MA.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - História – A história e o ofício do historiador, tempo e história. O Mundo
Antigo: Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, os maias, os astecas, os incas. Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Idade
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Média Ocidental: Reinos Germânicos, Império Carolíngio, Feudalismo, Igreja, Cultura Medieval. Idade Média Oriental: Império
Bizantino, Mundo Islâmico. O Nascimento da Modernidade: O Renascimento Cultural, As Reformas Religiosas, Expansão Marítima
Europeia, Conquista da América, Mercantilismo, Absolutismo. Brasil Colonial: Economia Colonial, A Ordem Política da Colônia, A
Sociedade no Brasil Colonial. Maranhão Colonial: A França Equinocial, Os Holandeses em São Luís, O Estado do Maranhão e GrãoPará, A Revolta de Bequimão, O Estado do Grão Pará e Maranhão; A Consolidação da Modernidade: A Revolução Inglesa,
Iluminismo e Despotismo Esclarecido, A Revolução Francesa, A Revolução Industrial, A Independência dos Estados Unidos, A
Independência da América Espanhola, A Independência da América Portuguesa. A Contemporaneidade: A Era Napoleônica, As
Revoluções Liberais do século XIX, O Imperialismo. O Brasil no Século XIX: O Primeiro Reinado, O Período Regencial, O Segundo
Reinado, A Proclamação da República. O Maranhão no Século XIX: Adesão do Maranhão à Independência, A Balaiada, A Revolta
dos Frades. O Primeiro Século XX: A Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, A crise de 1929, O Fascismo, O Nazismo, A
Segunda Guerra Mundial. O Brasil no Século XX: Sociedade e Economia na Primeira República, A Revolução de 1930, O Golpe de
1937, A Era Vargas, O Período Militar no Brasil, Governo Sarney, Governo Collor, Governo FHC, Governo Lula. O Maranhão no
Século XX: A Revolução de 1930 e a Intervenção Federal, O Estado Novo e o Período Interventorial, O Vitorinismo, O Mundo Atual: O
Terceiro Mundo e A Comunidade Internacional, A Globalização, A Descolonização e A Contracolonização, O Terrorismo Atual,
Narcotráfico, Desenvolvimento e Dependência na América Latina, As Novas Fontes de Energia, Aquecimento Global. Os PCNs e o
ensino de História. Aspectos Históricos e Culturais do Município de Barreirinhas – MA.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Inglês – Compreensão de textos em forma de dissertação ou diálogo,
extraídos de livros, revistas, jornais ou manuais, podendo ser adaptados ou não. Compreensão e uso de funções comunicativas.
Questões sobre vocabulário. Gramática: Substantivo; Números; Genitive Case; Pronomes; Adjetivos: posição/ordem; Graus do
Substantivo. Quantitativo: números ordinais e cardinais. Verbos: Modal Verbs; Verbos Regulares e Irregulares. Voz Passiva e Ativa.
Subjuntivo. Imperativo. Gerúndio. Tag Questions. Artigos Definidos e Indefinidos. Preposições. Gerúndio depois de preposição.
Conjunções. Sufixos e Prefixos, Cognatos e Falsos Cognatos. Os PCNs e o ensino de Língua Inglesa.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas, Lógica de
argumentação, Diagramas lógicos, Situações - Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem. Juros.
Sistemas de Numeração. Números Reais. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função, domínio e imagem, função injetora, função
sobrejetora, função bijetora, função crescente, função decrescente, função par, função ímpar, função composta, inversa de função.
Representação Gráfica de uma Função. Funções Polinomiais. Estudo Completo das Funções Polinomiais de 1º e 2º Graus. Funções
Modulares. Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas. Equações e Inequações de 1º e 2º Graus, Modulares, Exponenciais e
Logarítmicas. Sistemas de Equações Lineares: resolução e discussão. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem.
Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com repetição. Probabilidade: conceito e cálculo, adição e multiplicação de
probabilidades, dependência de eventos. Matrizes: conceito, propriedades e operações. Determinantes: conceito, cálculo e
propriedades. Progressões: progressões aritmética e geométrica, com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Polinômios e
Equações Polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de Polinômios. Raízes de Equações Polinomiais.
Teorema de D’alembert. Dispositivos Práticos de Briot-Ruffini. Geometria Euclidiana Plana: conceitos primitivos e postulados. Ângulos.
Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de Triângulos. Teorema do Ângulo Externo e suas
consequências. Teorema de Tales. Semelhança de Triângulos. Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Áreas de Figuras Planas
Poligonais e Circulares. Geometria Espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de Superfície e Volume dos
Principais Sólidos Geométricos. Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de Arcos. Razão Trigonométricas no Triângulo
Retângulo. Funções trigonométricas. Geometria Analítica Plana: estudo do ponto, da reta, da circunferência e das cônicas. Noções de
Estatística: medidas de posição e dispersão, distribuição de frequências e gráficos. Os PCNs e o ensino de Matemática.
Professor do Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano – Português – Leitura e construção do sentido de textos verbais e não-verbais:
pressupostos, implícitos, inferências. Concepções de linguagem e língua: funções da linguagem, norma culta e variedades
linguísticas. Textualidade: coerência e coesão, intertextualidade e outros aspectos da construção do texto. Gêneros textuais.
Fonologia: aspectos fonético-fonológicos. Ortografia. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Aspectos morfossintáticos da língua: a) morfológicos: estrutura
e formação das palavras, classes gramaticais, palavras e expressões denotativas. b) sintáticos: frase, oração, período simples e
composto; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; colocação pronominal. c) Recursos expressivos
fonológicos, morfológicos e sintáticos. Semântica da frase: conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia,
paronímia, ambiguidade, hiponímia, hiperonímia. Estilística: figuras de linguagem e outros recursos estilísticos. Os PCNs e o ensino
da Língua Portuguesa.
NÍVEL MÉDIO – PROFESSOR (Educação Infantil)
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia,
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica.
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Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações-Problema).
Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; problemas.
Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; Sistemas
de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações
Algébricas. Equações e Inequações do 1º e do 2º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito,
gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e Permutações
Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos.
Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição e multiplicação de termos. Geometria
Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales;
Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria
Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de
Frequências e Gráficos.
Fundamentos da Educação – Paradigmas Educacionais. A Função Social da Escola. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A
Sala de Aula e a Prática Pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Concepção de Criança, Educar e Cuidar,
Objetivos Gerais da Educação Infantil, Instituição de Educação Infantil/Projeto Educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Fundamental. O Ensino Fundamental de nove anos: normas e orientações metodológicas para a inclusão das crianças de seis
anos. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do
Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor de Educação Infantil – Evolução histórica das concepções teóricas sobre a infância e suas influências na Educação
Infantil. Concepções Teórico-práticas do processo de letramento e de alfabetização. Formação Pessoal e Social da Criança:
construção da identidade e autonomia. A criança e o Movimento: desenvolvimento das capacidades expressivas e instrumentais do
movimento. A Música na Educação Infantil: comunicação e expressão por meio da linguagem musical. O Trabalho com as Artes
Visuais na Educação Infantil: o fazer artístico e apreciação em artes visuais. Planejamento e Avaliação em Educação Infantil. Os
Recursos Didáticos e sua utilização na Educação Infantil. Jogos e Brincadeiras. A Criança e a Linguagem: falar e escutar; práticas de
leitura; práticas de escrita e orientações didáticas. A Criança, a Natureza e a Sociedade: organização dos grupos e seu modo de ser,
viver e trabalhar; os lugares e suas paisagens; objetos e processos de transformação; os seres vivos; os fenômenos da natureza e
orientações didáticas. A Criança e a Matemática: números e sistema de numeração; grandezas e medidas; espaço e forma.
NÍVEL MÉDIO (Agente de Trânsito Municipal, Auxiliar Administrativo, Desenhista Técnico, Fiscal de Atividades Turísticas, Fiscal de
Meio Ambiente, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Locutor, Técnico em Enfermagem)
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia,
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica.
Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações-Problema).
Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; problemas.
Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; Sistemas
de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações
Algébricas. Equações e Inequações do 1º e do 2º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito,
gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e Permutações
Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos.
Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição e multiplicação de termos. Geometria
Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales;
Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria
Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de
Frequências e Gráficos.
Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware).
Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos e segurança. Suites de aplicativos para
escritório (Microsoft Office e LibreOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet, como navegadores de Web e leitores
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de email, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca de dados e recursos pela Internet e
redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação doméstica e corporativa: considerações
sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente de Transito Municipal
Artigos 5º e 144º da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de direito constitucional. Ordem social. Competências da
União, dos estados e dos municípios. Princípios da administração pública. Segurança Pública na Constituição do Estado do
Maranhão. Noções de direito administrativo. Estado, governo e administração pública. Poderes administrativos. Hierarquia
administrativa. Polícia e poder de polícia. Serviços públicos. Estatuto e o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de
Barreirinhas-MA. Noções de direito penal. Infração penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, ilicitude,
culpabilidade, punibilidade. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). Lei n.° 9.503, de
23/9/1997 - Código de Trânsito Brasileiro: capítulos II, III, IV, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. Resoluções do CONTRAN n.º 26,
35, 36, 38, 53, 82, 108, 149, 203, 205 e 277/2008, alterada pela resolução n.º 352/2010. Resolução de situações-problema relativas a:
controle pessoal, relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de liderança.
Auxiliar Administrativo
Administração: conceito, campo de aplicação, objetivos e princípios; Organizações: características, natureza e finalidades;
Administrador: habilidades e papéis; Processo administrativo e as funções básicas da Administração. Mudança, inovação e cultura
organizacionais. Planejamento: definição, importância e princípios; Planos, estratégias, metas e indicadores; Direcionamento
organizacional: missão, visão, objetivos e políticas; Hierarquia, autoridade e responsabilidade. Estrutura organizacional e
departamentalização; Organograma e fluxograma; Divisão do trabalho e especialização; Centralização, descentralização e
empowerment. Direção: definição, características, princípios e meios. Coordenação: importância, meios e condições essenciais.
Comunicação; Motivação; Liderança; Coordenação. Controle: definição, objetivos, importância, princípios e etapas; Técnicas de
controle: qualitativas e quantitativas; Controle preventivo, simultâneo e posterior. Relacionamento interpessoal, trabalho em grupo,
formação e desenvolvimento de equipes. Administração de materiais e patrimônio: dimensionamento e controle de estoques, gestão
de almoxarifado e administração de compras. Arquivos: finalidade e classificação; Princípios arquivísticos; Terminologias arquivísticas;
ciclo vital dos documentos; técnicas, sistemas e métodos de arquivamento. Protocolo: finalidades e objetivos; Atividades gerais:
recebimento, análise, triagem, classificação, registro, distribuição e controle de documentos e processos; Etapas de operacionalização
das atividades de protocolo. Noções sobre construção e interpretação de tabelas e gráficos estatísticos. Comunicação oficial e suas
características. Documentos administrativos: características e situação de utilização dos seguintes documentos: ata, carta,
declaração, despacho, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório e requerimento. Ética aplicada ao trabalho:
distinção entre ética e moral, campo da ética, solução ética de problemas. Ética no serviço público. Administração Pública: art. 37 da
Constituição Federal. Servidores Públicos: arts. 39 a 41 da Constituição Federal. Dos Municípios: arts. 29 a 31 da Constituição
Federal. Noções sobre Licitações e Contratos Administrativos (Leis 8.666/1993 e 10.520/2002): conceitos, princípios, modalidades,
tipos, fases, revogação e anulação; Dispensa e inexigibilidade de licitação; Contratos administrativos. Temas da atualidade (referentes
ao Município, ao Estado do Maranhão e ao Brasil).
Desenhista Técnico
Autocad para execução de plantas técnicas; programas gráficos. Levantamentos e cálculos de áreas em edificações. Noções sobre
topografia e declividades. Execução de plantas, cortes e elevações; padronização de folhas de desenho e dobras. Normas e
convenções de representação gráfica em projetos de arquitetura e projetos complementares. Leitura e interpretação de plantas
técnicas. Vocabulário da construção civil. Especificação de materiais. Noções sobre planejamento e controle de obras. Legislação
municipal: Código de Posturas do Município (Lei Municipal de Barreirinhas/MA nº. 492-2002) e suas alterações e Código de Obras do
Município (Lei Municipal de Barreirinhas/MA nº. 494-2002).
Fiscal de Atividades Turísticas
Conhecimentos básicos sobre Turismo: conceitos de turismo, turista, turismo receptivo e emissivo. Noções sobre Ecoturismo e
unidades de conservação. Oferta turística: conceituação e classificação: atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos e
infraestrutura de apoio turístico. Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR). Manual de Sinalização Turística.
Conhecimentos sobre o Voucher Digital. Plano de Manejo do Parque nacional dos Lençóis Maranhenses: identificação e
caracterização da área de influência e da zona de amortecimento; zoneamento do parque. Aspectos históricos, culturais e naturais de
Barreirinhas. Caracterização dos serviços turísticos prestados por: agências de viagens, guias de turismo, operadores turísticos,
meios de hospedagem, transportadores turísticos, restaurantes, bares e empresas organizadoras de eventos.
Fiscal de Meio Ambiente
Constituição Federal: saúde e meio ambiente, arts. 196 a 200 e art. 225. Saúde Pública. Inspeção Sanitária: ações preventivas,
regulamentadoras, fiscalizadoras e punitivas. Problemas sanitários decorrentes do meio-ambiente, da produção e da circulação de
bens e serviços de interesse da saúde. Legislação Federal: Leis n° 9.974/2000, n° 9.605/1998, n° 5.197/1967 e n° 4.771/1965;
Decreto n° 4.074/2002; Resolução CONAMA n° 307/2002. Legislação Estadual: Decreto n° 4.566/2002. Código de Postura do
Município (Lei Municipal de Barreirinhas/MA nº. 492-2002). Poder de Polícia Administrativo. Prestação de Serviços.
Fiscal de Tributos
DIREITO TRIBUTÁRIO: Constituição Federal: Sistema Tributário Nacional, arts. 145 a 162. Tributos: conceito e espécies de tributo;
elementos fundamentais do tributo; princípios constitucionais tributários. Legislação tributária: vigência; aplicação e interpretação da
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lei. Obrigação tributária: fato gerador; sujeito ativo; sujeito passivo; capacidade tributária; contribuinte; responsável e substituto
tributário. Crédito tributário: lançamento e suas modalidades; suspensão e extinção do crédito. Dívida Ativa. Tributos
Diretos e indiretos. IPTU: fato gerador, sujeito passivo e ativo; Imposto de transmissão "inter-vivos"; Taxas; Poder de polícia.
Contribuição de melhoria: finalidade, fato gerador, requisitos à aplicabilidade. Lei Complementar n° 116/2003 (que trata do ISSQN).
Código Tributário Municipal. CONTABILIDADE: Noções de contabilidade comercial e societária: patrimônio; equação patrimonial;
conta e plano de contas; fatos contábeis; ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, despesas e custos, balanço e demonstrações das
variações patrimoniais. Livros contábeis e fiscais. Contabilização de operações básicas: compra e venda mercadorias e serviços.
Contabilização de tributos incidentes sobre vendas. MATEMÁTICA FINANCEIRA: Regra de três simples e composta, percentagens.
Juros simples e compostos: capitalização e desconto. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente.
Fiscal de Vigilância Sanitária
Edificações e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisórias, portas e janelas. Temperatura, validade e condições dos
alimentos. Qualidade higiênico-sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos que os comercializam, doenças
transmitidas por alimentos. Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, ventilação, avaliação dos manipuladores - vestuário,
asseio pessoal, hábitos higiênicos. Fluxo de produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e
rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. Inspeção sanitária de pescado e derivados. Especificações técnicas dos
leites tipo A, B e C. Regulamentações de coleta de leite cru refrigerado e seu transporte. Abastecimento de água potável, destino dos
resíduos e controle de pragas. Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos. O ato de fiscalizar: o fiscal sanitário - função,
legislação e ação. Higiene, profilaxia e política sanitária. Lixo: separação, reciclagem, destino e prevenção. Sistema Único de Saúde
(SUS) e a vigilância sanitária. Doenças infecto-contagiosas mais comuns no Brasil e no estado do Maranhão. Noções gerais sobre
febre amarela e dengue. Saneamento comunitário. Função e normas da ANVISA. Legislação municipal: Lei Orgânica e Código de
Postura (Lei Municipal de Barreirinhas/MA nº. 492-2002).
Guarda Municipal
Artigos 5º, 37 e 144 da Constituição Federal de 1988. Noções de hierarquia e disciplina. Noções de Direito Penal - Código Penal
(Decreto-lei nº 2.848/1940): art.s. 14 a 18, 23 a 25; dos crimes contra o patrimônio, arts. 155 a 180; dos crimes praticados por
funcionário público contra a Administração em geral, arts. 312 a 327. Noções das normas do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9.503/1997), Noções do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), Noções do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).
Noções sobre segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de primeiros socorros. Noções de Relações humanas. Trabalho
em equipe. Relacionamento interpessoal. Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento ao público,
comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, objetividade, capacidade de
liderança. Código de Posturas do Município de Barreirinhas-MA .
Locutor
Conteúdo programático: Legislação radiofônica - Lei 4.117/62: funções do locutor, jornada de trabalho, qualificação requerida; Código
de ética dos radialistas e da radiodifusão; Transmissão de rádio em FM, AM e na Internet; Transmissão de TV; Conceitos de
radiodifusão educativa, comunitária e comercial; Locução em rádio e apresentação de programas de TV; Entrevista em rádio e TV;
Noções das características do texto no rádio e na TV; Radiojornalismo e telejornalismo: linha editorial, pauta, apuração, nota, notícia,
reportagem, documentário; Programação musical em rádio e TV: conhecimento básicos de música brasileira, intérpretes,
compositores; Programas de auditório; Técnicas de locução: pronúncia, exercícios de dicção e articulação, principais cuidados;
Recursos vocais: ritmo de leitura, ênfase, inflexão, intepretação e entonação; Noções de língua portuguesa: concordância nominal,
concordância verbal, ambiguidade de palavras, pontuação, tempos verbais; Respiração e postura corporal; Técnicas de relaxamento;
Equipamentos de estúdio de rádio e TV: usos e funções; Noções de sonoplastia e operação de áudio; Gravação em estúdio e ao ar
livre; Uso do teleprompter; Tipos de microfones; Posicionamento diante do microfone e da câmera; Sistema de retorno de áudio e
vídeo; Locução publicitária: estilos, entonação, credibilidade; Locução esportiva em rádio e TV.
Técnico em Enfermagem
Código de ética profissional. Demais leis que regulamentam o exercício profissional. Clínica médica cirúrgica. Enfermagem em
obstetrícia e pediatria. Saúde Pública. Noções básicas de anatomia humana. Patologia: sinais, sintomas e conceito. Fármaco:
conceitos e tipos; administração dos medicamentos. Higiene e saúde. Curativos: conceitos, objetivos, tipos e técnicas. Esterilização:
Objetivos, métodos e procedimentos específicos. Aplicação de injeção. Conhecimentos sobre vacinas. Conhecimentos sobre
prontuários e papeletas médicas. Noções sobre uso inadequado de medicamentos: erros técnicos. Urgência e emergência. Centro
cirúrgico e de material: principais elementos e procedimentos. Unidade de tratamento Intensivo: principais elementos e procedimentos.
NÍVEL FUNDAMENTAL (Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Coveiro, Merendeiro, Motorista – Categoria “D”)
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. As relações de sentido: os elementos
coesivos/argumentativos. Variações linguísticas. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. A semântica da frase: noção de conotação, denotação,
polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. Ortografia. Emprego das Classes de Palavras.
Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; SituaçõesProblema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum;
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e
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grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples;
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e
Frações Algébricas. Equações e Inequações do 1º do 2º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Geometria Euclidiana Plana:
Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de triângulos;
Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e
volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Noções de organização, higiene e saúde. Noções sobre segurança individual, coletiva e de instalações. Procedimentos básicos para
higienização e arrumação do local de trabalho. Procedimentos básicos para a realização de serviços de: copa e cozinha, banheiro,
lavanderia, pátio, jardinagem, coleta seletiva de lixo e acondicionamento de resíduos. Proteção contra acidentes de trabalho e
choques elétricos. Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). Identificação e uso de ferramentas, utensílios e
instrumentos relacionados às atividades do cargo. Trabalho em equipe. Relacionamento interpessoal. Administração de conflito.
Comportamento e conduta profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento, comunicabilidade, apresentação, atenção,
cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, motivação, liderança, objetividade e comportamento frente a situaçõesproblema. Ética no serviço público. Noções de cidadania. Noções sobre direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 11 da Constituição
Federal de 1988).
Coveiro
Sepultamento. Preparo de sepulturas, efetuando o seu fechamento. Inviolabilidade do túmulo. Exumação de cadáveres e remoção de
ossos. Limpeza e conservação de cemitérios públicos: capinação, varrição, acondicionamento de resíduos, remoção de lixo; limpeza e
desinfecção do velório e de áreas contíguas. Identificação, uso, limpeza e guarda de utensílios, instrumentos, ferramentas e materiais
relacionados às atividades do cargo. Noções de segurança no trabalho: proteção contra acidentes de trabalho e choques elétricos,
utilização de equipamentos de proteção individual (EPI). Noções de primeiros socorros. Noções de saúde e higiene pessoal.
Relacionamento interpessoal. Trabalho em equipe. Noções de ética e de cidadania. Noções sobre direitos e garantias fundamentais
(art. 5º ao 11 da Constituição Federal de 1988).
Merendeiro
Consultar o cardápio do dia, verificando se os gêneros alimentícios necessários à sua confecção estão devidamente separados.
Manipular ingredientes e responsabilizar-se pela preparação dos gêneros alimentícios, observando: técnicas de corte, limpeza e
preparo de verduras, legumes, carnes, aves e peixes; técnicas de limpeza, corte e conservação de frutas. Realizar a distribuição das
preparações para os alunos. Encaminhar solicitação de gêneros extras. Informar a existência de sobras ou ocorrências inesperadas
relacionadas com a confecção do cardápio diário. Cuidar da limpeza e conservação das instalações, equipamentos e utensílios
utilizados pelo setor. Trabalhar seguindo normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Executar outras
atividades exigidas pela municipalidade, dentro da sua área de atribuição.
Motorista – Categoria “D”
Código de Trânsito Brasileiro: Capítulos II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, Anexos I e II. Resoluções do
CONTRAN n.º 26, 36, 53, 82, 108, 160, 333 e 370. Sinais sonoros e gestos dos Agentes de Trânsito e dos Condutores. Conhecimento
de defeitos simples do motor. Procedimentos corretos para economizar combustível. Cuidados necessários para conservar o veículo
em boas condições mecânicas. Noções de sistemas de freio e suspensão. Noções de sistema elétrico. Identificação e uso de
ferramentas e instrumentos relacionados às atividades inerentes ao cargo. Noções de primeiros socorros. Noções de Direção
Defensiva. Lei nº 12.619/2012, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Qualidade, saúde e proteção ao meio
ambiente. Relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização. Ética no Serviço Público. Trabalho em equipe.
Comportamento profissional e atitudes no serviço. Atualidades sobre o Estado do Maranhão e o Município de Barreirinhas– MA.
Conhecimentos sobre História e Geografia do Município de Barreirinhas – MA.
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ANEXO V
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU
COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE SE DECLARA PORTADOR
REQUERIMENTO
À Fundação Sousândrade,

_________________________________________________________________________________________________________ ,
candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos, bem como Formação de Cadastro Reserva, da
Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA (Edital de Concurso Público BARREIRINHAS 001, de 17/03/2016), Inscrição nº.
_______________________________________________, residente no(a) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ ,
bairro ________________________________________, cidade _____________________________________________________ ,
fones ( ______ ) ______________________________________________________________________________________ , requer:

[ ] comprovar ser pessoa com deficiência conforme laudo médico em anexo (o laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a
provável causa da deficiência). Deficiência: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

[ ] disponibilização de atendimento diferenciado para fazer as provas do referido Concurso Público conforme laudo ou atestado
médico em anexo. Atendimento diferenciado requerido: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

[ ] disponibilização de atendimento diferenciado para gestante/lactante. Atendimento diferenciado requerido: __________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Termos em que pede e aguarda deferimento.

______________________________, ____________ de ________________________ de ____________.

________________________________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
RG: ____________________________
CPF: ___________________________

Nº. Fls.: _________
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ANEXO VI
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Código (para uso da FSADU):

FORMULÁRIO DE RECURSO

CAPA
À COORDENAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO,

Nome: ____________________________________________________________________________________________________
Número de Inscrição: ________________________________
CPF: ______________________________________________

Inscrito para a vaga de _______________________________________________________________________________________ ,
no Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos, bem como Formação de Cadastro Reserva, da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas/MA (Edital de Concurso Público BARREIRINHAS 001, de 17/03/2016), solicita (assinalar e preencher, conforme o caso):
[

] revisão do indeferimento de inscrição

[

] revisão do Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova Objetiva

[

] revisão do resultado da Prova de Dissertativa;

[

] revisão da convocação para Prova de Títulos;

[

] revisão da convocação para Prova Prática;

[

] revisão do resultado da Prova de Títulos;

[

] revisão do resultado da Prova Prática;

[

] revisão da classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final.

[

] ______________________________________________________________________________________________________

______________________________, ____________ de ________________________ de ____________.

________________________________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

INSTRUÇÕES
O candidato deverá:
 Datilografar ou digitar o recurso e entregá-lo de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital.
 Usar formulário de recurso individual para cada questão e apenas uma capa.
 Identificar-se apenas nesta capa.
 Apresentar alegação/justificativa com argumentação lógica e consistente.
Atenção! O desrespeito às regras estabelecidas neste Edital poderá resultar no indeferimento do recurso.
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Código (para uso da FSADU):

FORMULÁRIO DE RECURSO

ALEGAÇÃO / JUSTIFICATIVA
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ANEXO VII
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS – NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. A comprovação do título será feita exclusivamente mediante entrega de cópia do documento autenticada em cartório.
1.1.1. Não serão avaliados documentos que não observem o disposto no Item 1.1 deste Anexo.
1.1.2. Informações presentes no verso do documento somente serão consideradas se a cópia do verso também estiver autenticada
em cartório.
1.1.3. As cópias autenticadas entregues para a Fundação Sousândrade para efeito de comprovação para Prova de Títulos não serão
devolvidas em hipótese alguma, constituindo-se em documentos do Concurso Público.
1.2. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de
alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
1.3. Os diplomas de conclusão de curso de graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados por
universidade brasileira pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, enquanto que os diplomas de conclusão de
cursos de pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar reconhecidos por universidade brasileira que
possua, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, curso de pós-graduação reconhecido e avaliado, de
acordo com o disposto no Artigo 48, da Lei nº. 9.394/1996.
1.4. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados se traduzidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
1.5. Os documentos comprobatórios da titulação do candidato deverão conter todas as informações necessárias para sua
análise. A Fundação Sousândrade não fará pesquisa ou investigação para complementar informação que não esteja clara nos
documentos apresentados
1.6. A comprovação da Formação Continuada poderá ser feita mediante apresentação de cópia do diploma, certificado ou
declaração, na qual deverão constar identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento,
identificação do candidato, indicação da carga horária, quando for o caso, e a informação de que o referido curso já está concluído.
1.6.1. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais cursos não servem para
compor a carga horária mínima ou máxima.
1.6.2. Quando o candidato possuir dois ou mais certificados solicitados como requisito básico, nos casos em que é solicitado OU um
OU outro certificado, ficará a critério do candidato a escolha do certificado que será apresentado como requisito básico e qual o
certificado que será disponibilizado para pontuação, mas todos devem ser entregue.
1.7. A comprovação da Experiência Profissional poderá ser feita mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho – CTPS: páginas de identificação do trabalhador (página da foto e assinatura e página da qualificação civil) e
de registro do contrato de trabalho, acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a anotação na CTPS indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia
do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração); ou
b) Contrato de prestação de serviço, com firma reconhecida de quem o estiver assinando, acompanhado de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque etc. (caso o contratante seja instituição pública, é
dispensada o reconhecimento de firma da assinatura do contratante); ou
c) Ato de Nomeação ou Termo de Posse acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc; ou
d) Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc (caso a declaração apresentada indique o
período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva
remuneração); ou
e) Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de
cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração).
1.7.1. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, frações superiores a 14 (catorze) dias serão arredondadas para 01
(um) mês e inferiores não serão consideradas.
1.7.2. Para fins de comprovação de experiência profissional:
a) não será aceito qualquer tipo de estágio curricular/extracurricular, tendo em vista o disposto nos arts. 1° e 3° da Lei nº.
11.788/2008.
b) não serão aceitas atividades desenvolvidas a título bolsa de estudo, monitoria ou trabalho voluntário.
1.7.3. Os documentos apresentados para comprovação da experiência profissional deverão permitir a identificação clara e precisa das
seguintes informações: instituição contratante (seu CNPJ, endereço/telefones válidos); identificação do candidato; descrição do
emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período de realização das atividades (dia, mês e ano de início e de
término das atividades referentes à experiência que se busca comprovar); assinatura e identificação do emitente (nome completo
legível, acompanhado de função, matrícula funcional ou CPF).
1.7.4. Períodos de trabalho concomitantes serão considerados apenas uma vez para cálculo da experiência profissional.
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2. GRADE DE PONTUAÇÃO
Item
A

Discriminação
Formação Continuada

Valor
Unitário

Pontuação
Máxima

-

14,0

Observação

a.1.

Doutorado na área do cargo

6,0

6,0

 Até 1 (um) curso.

a.2.

Mestrado na área do cargo

5,0

5,0

 Até 1 (um) curso.

a.3.

Curso de Especialização na área do cargo (mínimo de 360 horas)

3,0

3,0

 Até 1 (um) curso.

-

6,0

B
b.1.

Experiência Profissional
Experiência exercida em cargo, emprego ou função de nível superior na área
específica do cargo a que está concorrendo.
TOTAL

0,5

6,0
20,0
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para cada mês de experiência
comprovada [até 12 (doze)
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ANEXO VIII
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS – NÍVEL SUPERIOR PROFESSOR
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. A comprovação do título será feita exclusivamente mediante entrega de cópia do documento autenticada em cartório.
1.1.1. Não serão avaliados documentos que não observem o disposto no Item 1.1 deste Anexo.
1.1.2. Informações presentes no verso do documento somente serão consideradas se a cópia do verso também estiver autenticada
em cartório.
1.1.3. As cópias autenticadas entregues para a Fundação Sousândrade para efeito de comprovação para Prova de Títulos não serão
devolvidas em hipótese alguma, constituindo-se em documentos do Concurso Público.
1.2. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de
alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
1.3. Os diplomas de conclusão de curso de graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados por
universidade brasileira pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, enquanto que os diplomas de conclusão de
cursos de pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar reconhecidos por universidade brasileira que
possua, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, curso de pós-graduação reconhecido e avaliado, de
acordo com o disposto no Artigo 48, da Lei nº. 9.394/1996.
1.4. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados se traduzidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
1.5. Os documentos comprobatórios da titulação do candidato deverão conter todas as informações necessárias para sua
análise. A Fundação Sousândrade não fará pesquisa ou investigação para complementar informação que não esteja clara nos
documentos apresentados
1.6. A comprovação da Formação Continuada poderá ser feita mediante apresentação de cópia do diploma, certificado ou
declaração, na qual deverão constar identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento,
identificação do candidato, indicação da carga horária, quando for o caso, e a informação de que o referido curso já está concluído.
1.6.1. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais cursos não servem para
compor a carga horária mínima ou máxima.
1.6.2. Quando o candidato possuir dois ou mais certificados solicitados como requisito básico, nos casos em que é solicitado OU um
OU outro certificado, ficará a critério do candidato a escolha do certificado que será apresentado como requisito básico e qual o
certificado que será disponibilizado para pontuação, mas todos devem ser entregue.
1.7. A comprovação da Experiência Profissional poderá ser feita mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho – CTPS: páginas de identificação do trabalhador (página da foto e assinatura e página da qualificação civil) e
de registro do contrato de trabalho, acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a anotação na CTPS indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia
do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração); ou
b) Contrato de prestação de serviço, com firma reconhecida de quem o estiver assinando, acompanhado de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque etc. (caso o contratante seja instituição pública, é
dispensada o reconhecimento de firma da assinatura do contratante); ou
c) Ato de Nomeação ou Termo de Posse acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc; ou
d) Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc (caso a declaração apresentada indique o
período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva
remuneração); ou
e) Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de
cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração).
1.7.1. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, frações superiores a 14 (catorze) dias serão arredondadas para 01
(um) mês e inferiores não serão consideradas.
1.7.2. Para fins de comprovação de experiência profissional:
a) não será aceito qualquer tipo de estágio curricular/extracurricular, tendo em vista o disposto nos arts. 1° e 3° da Lei nº.
11.788/2008.
b) não serão aceitas atividades desenvolvidas a título bolsa de estudo, monitoria ou trabalho voluntário.
1.7.3. Os documentos apresentados para comprovação da experiência profissional deverão permitir a identificação clara e precisa das
seguintes informações: instituição contratante (seu CNPJ, endereço/telefones válidos); identificação do candidato; descrição do
emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período de realização das atividades (dia, mês e ano de início e de
término das atividades referentes à experiência que se busca comprovar); assinatura e identificação do emitente (nome completo
legível, acompanhado de função, matrícula funcional ou CPF).
1.7.4. Períodos de trabalho concomitantes serão considerados apenas uma vez para cálculo da experiência profissional.
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2. GRADE DE PONTUAÇÃO
Item
A

Discriminação
Formação Continuada

Valor
Unitário

Pontuação
Máxima

-

14,0

Observação

a.1.

Doutorado na área de educação

6,0

6,0

 Até 1 (um) curso.

a.2.

Mestrado na área de educação

5,0

5,0

 Até 1 (um) curso.

a.3.

Curso de Especialização na área de educação (mínimo de 360 horas)

3,0

3,0

 Até 1 (um) curso.

-

6,0

B
b.1.

Experiência Profissional
Experiência exercida como professor da Educação Básica

0,5

TOTAL

6,0
20,0
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para cada mês de experiência
comprovada [até 12 (doze)
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ANEXO IX
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS – NÍVEL MÉDIO PROFESSOR
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. A comprovação do título será feita exclusivamente mediante entrega de cópia do documento autenticada em cartório.
1.1.1. Não serão avaliados documentos que não observem o disposto no Item 1.1 deste Anexo.
1.1.2. Informações presentes no verso do documento somente serão consideradas se a cópia do verso também estiver autenticada
em cartório.
1.1.3. As cópias autenticadas entregues para a Fundação Sousândrade para efeito de comprovação para Prova de Títulos não serão
devolvidas em hipótese alguma, constituindo-se em documentos do Concurso Público.
1.2. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de
alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
1.3. Os diplomas de conclusão de curso de graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados por
universidade brasileira pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, enquanto que os diplomas de conclusão de
cursos de pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar reconhecidos por universidade brasileira que
possua, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, curso de pós-graduação reconhecido e avaliado, de
acordo com o disposto no Artigo 48, da Lei nº. 9.394/1996.
1.4. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados se traduzidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
1.5. Os documentos comprobatórios da titulação do candidato deverão conter todas as informações necessárias para sua
análise. A Fundação Sousândrade não fará pesquisa ou investigação para complementar informação que não esteja clara nos
documentos apresentados
1.6. A comprovação da Formação Continuada poderá ser feita mediante apresentação de cópia do diploma, certificado ou
declaração, na qual deverão constar identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento,
identificação do candidato, indicação da carga horária, quando for o caso, e a informação de que o referido curso já está concluído.
1.6.1. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais cursos não servem para
compor a carga horária mínima ou máxima.
1.6.2. Quando o candidato possuir dois ou mais certificados solicitados como requisito básico, nos casos em que é solicitado OU um
OU outro certificado, ficará a critério do candidato a escolha do certificado que será apresentado como requisito básico e qual o
certificado que será disponibilizado para pontuação, mas todos devem ser entregue.
1.7. A comprovação da Experiência Profissional poderá ser feita mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho – CTPS: páginas de identificação do trabalhador (página da foto e assinatura e página da qualificação civil) e
de registro do contrato de trabalho, acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a anotação na CTPS indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia
do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração); ou
b) Contrato de prestação de serviço, com firma reconhecida de quem o estiver assinando, acompanhado de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque etc. (caso o contratante seja instituição pública, é
dispensada o reconhecimento de firma da assinatura do contratante); ou
c) Ato de Nomeação ou Termo de Posse acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc; ou
d) Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc (caso a declaração apresentada indique o
período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva
remuneração); ou
e) Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de
cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração).
1.7.1. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, frações superiores a 14 (catorze) dias serão arredondadas para 01
(um) mês e inferiores não serão consideradas.
1.7.2. Para fins de comprovação de experiência profissional:
a) não será aceito qualquer tipo de estágio curricular/extracurricular, tendo em vista o disposto nos arts. 1° e 3° da Lei nº.
11.788/2008.
b) não serão aceitas atividades desenvolvidas a título bolsa de estudo, monitoria ou trabalho voluntário.
1.7.3. Os documentos apresentados para comprovação da experiência profissional deverão permitir a identificação clara e precisa das
seguintes informações: instituição contratante (seu CNPJ, endereço/telefones válidos); identificação do candidato; descrição do
emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período de realização das atividades (dia, mês e ano de início e de
término das atividades referentes à experiência que se busca comprovar); assinatura e identificação do emitente (nome completo
legível, acompanhado de função, matrícula funcional ou CPF).
1.7.4. Períodos de trabalho concomitantes serão considerados apenas uma vez para cálculo da experiência profissional.
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2. GRADE DE PONTUAÇÃO
Item
A

Discriminação
Formação Continuada

Valor
Unitário

Pontuação
Máxima

-

14,0

Observação

a.1.

Doutorado na área de educação

5,0

5,0

 Até 1 (um) curso.

a.2.

Mestrado na área de educação

4,0

4,0

 Até 1 (um) curso.

a.3.

Curso de Especialização na área de educação (mínimo de 360 horas)

3,0

3,0

 Até 1 (um) curso.

a.4.

Graduação na área da educação

2,0

2,0

 Até 1 (um) curso.

-

6,0

B
b.1.

Experiência Profissional
Experiência exercida como professor da Educação Básica

0,5

TOTAL

6,0
20,0

Fls. 44

 Será computado 0,5 ponto
para cada mês de experiência
comprovada [até 12 (doze)
meses].
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ANEXO X
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS – NÍVEL MÉDIO (EXCETO PROFESSOR)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. A comprovação do título será feita exclusivamente mediante entrega de cópia do documento autenticada em cartório.
1.1.1. Não serão avaliados documentos que não observem o disposto no Item 1.1 deste Anexo.
1.1.2. Informações presentes no verso do documento somente serão consideradas se a cópia do verso também estiver autenticada
em cartório.
1.1.3. As cópias autenticadas entregues para a Fundação Sousândrade para efeito de comprovação para Prova de Títulos não serão
devolvidas em hipótese alguma, constituindo-se em documentos do Concurso Público.
1.2. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de
alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
1.3. Os diplomas de conclusão de curso de graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados por
universidade brasileira pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, enquanto que os diplomas de conclusão de
cursos de pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar reconhecidos por universidade brasileira que
possua, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, curso de pós-graduação reconhecido e avaliado, de
acordo com o disposto no Artigo 48, da Lei nº. 9.394/1996.
1.4. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados se traduzidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
1.5. Os documentos comprobatórios da titulação do candidato deverão conter todas as informações necessárias para sua
análise. A Fundação Sousândrade não fará pesquisa ou investigação para complementar informação que não esteja clara nos
documentos apresentados
1.6. A comprovação da Formação Continuada poderá ser feita mediante apresentação de cópia do diploma, certificado ou
declaração, na qual deverão constar identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento,
identificação do candidato, indicação da carga horária, quando for o caso, e a informação de que o referido curso já está concluído.
1.6.1. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais cursos não servem para
compor a carga horária mínima ou máxima.
1.6.2. Quando o candidato possuir dois ou mais certificados solicitados como requisito básico, nos casos em que é solicitado OU um
OU outro certificado, ficará a critério do candidato a escolha do certificado que será apresentado como requisito básico e qual o
certificado que será disponibilizado para pontuação, mas todos devem ser entregue.
1.7. A comprovação da Experiência Profissional poderá ser feita mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho – CTPS: páginas de identificação do trabalhador (página da foto e assinatura e página da qualificação civil) e
de registro do contrato de trabalho, acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a anotação na CTPS indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia
do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração); ou
b) Contrato de prestação de serviço, com firma reconhecida de quem o estiver assinando, acompanhado de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque etc. (caso o contratante seja instituição pública, é
dispensada o reconhecimento de firma da assinatura do contratante); ou
c) Ato de Nomeação ou Termo de Posse acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc; ou
d) Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc (caso a declaração apresentada indique o
período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva
remuneração); ou
e) Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de
cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração).
1.7.1. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, frações superiores a 14 (catorze) dias serão arredondadas para 01
(um) mês e inferiores não serão consideradas.
1.7.2. Para fins de comprovação de experiência profissional:
a) não será aceito qualquer tipo de estágio curricular/extracurricular, tendo em vista o disposto nos arts. 1° e 3° da Lei nº.
11.788/2008.
b) não serão aceitas atividades desenvolvidas a título bolsa de estudo, monitoria ou trabalho voluntário.
1.7.3. Os documentos apresentados para comprovação da experiência profissional deverão permitir a identificação clara e precisa das
seguintes informações: instituição contratante (seu CNPJ, endereço/telefones válidos); identificação do candidato; descrição do
emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período de realização das atividades (dia, mês e ano de início e de
término das atividades referentes à experiência que se busca comprovar); assinatura e identificação do emitente (nome completo
legível, acompanhado de função, matrícula funcional ou CPF).
1.7.4. Períodos de trabalho concomitantes serão considerados apenas uma vez para cálculo da experiência profissional.
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EDITAL DE CONCURSO PÚLICO BARREIRINHAS/MA nº. 001, de 17/03/2016
2. GRADE DE PONTUAÇÃO
Item
A

Valor
Unitário

Discriminação
Formação Continuada

Pontuação
Máxima

Observação

14,0

a.1.

Graduação na área do cargo

7,0

7,0

 Até 1 (um) curso.

a.2.

Curso de Informática (no mínimo 60 horas).

4,0

4,0

 Até 1 (um) curso.

a.3.

Curso de formação continuada na área do cargo (no mínimo 20 horas).

3,0

3,0

 Até 1 (um) curso.

B
b.1.

Experiência Profissional

6,0

Experiência exercida em cargo, emprego ou função de nível médio na área específica
do cargo a que está concorrendo.
TOTAL

0,5

6,0
20,0

Fls. 46

 Será computado 0,5 ponto
para cada mês de
experiência comprovada [até
12 (doze) meses].
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ANEXO XI
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS – NÍVEL FUNDAMENTAL
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. A comprovação do título será feita exclusivamente mediante entrega de cópia do documento autenticada em cartório.
1.1.1. Não serão avaliados documentos que não observem o disposto no Item 1.1 deste Anexo.
1.1.2. Informações presentes no verso do documento somente serão consideradas se a cópia do verso também estiver autenticada
em cartório.
1.1.3. As cópias autenticadas entregues para a Fundação Sousândrade para efeito de comprovação para Prova de Títulos não serão
devolvidas em hipótese alguma, constituindo-se em documentos do Concurso Público.
1.2. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de
alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
1.3. Os diplomas de conclusão de curso de graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados por
universidade brasileira pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, enquanto que os diplomas de conclusão de
cursos de pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras deverão estar reconhecidos por universidade brasileira que
possua, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, curso de pós-graduação reconhecido e avaliado, de
acordo com o disposto no Artigo 48, da Lei nº. 9.394/1996.
1.4. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados se traduzidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
1.5. Os documentos comprobatórios da titulação do candidato deverão conter todas as informações necessárias para sua
análise. A Fundação Sousândrade não fará pesquisa ou investigação para complementar informação que não esteja clara nos
documentos apresentados
1.6. A comprovação da Formação Continuada poderá ser feita mediante apresentação de cópia do diploma, certificado ou
declaração, na qual deverão constar identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento,
identificação do candidato, indicação da carga horária, quando for o caso, e a informação de que o referido curso já está concluído.
1.6.1. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais cursos não servem para
compor a carga horária mínima ou máxima.
1.6.2. Quando o candidato possuir dois ou mais certificados solicitados como requisito básico, nos casos em que é solicitado OU um
OU outro certificado, ficará a critério do candidato a escolha do certificado que será apresentado como requisito básico e qual o
certificado que será disponibilizado para pontuação, mas todos devem ser entregue.
1.7. A comprovação da Experiência Profissional poderá ser feita mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho – CTPS: páginas de identificação do trabalhador (página da foto e assinatura e página da qualificação civil) e
de registro do contrato de trabalho, acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a anotação na CTPS indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia
do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração); ou
b) Contrato de prestação de serviço, com firma reconhecida de quem o estiver assinando, acompanhado de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque etc. (caso o contratante seja instituição pública, é
dispensada o reconhecimento de firma da assinatura do contratante); ou
c) Ato de Nomeação ou Termo de Posse acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc; ou
d) Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último
comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc (caso a declaração apresentada indique o
período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva
remuneração); ou
e) Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração –
recibo, contracheque etc (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de
cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração).
1.7.1. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, frações superiores a 14 (catorze) dias serão arredondadas para 01
(um) mês e inferiores não serão consideradas.
1.7.2. Para fins de comprovação de experiência profissional:
a) não será aceito qualquer tipo de estágio curricular/extracurricular, tendo em vista o disposto nos arts. 1° e 3° da Lei nº.
11.788/2008.
b) não serão aceitas atividades desenvolvidas a título bolsa de estudo, monitoria ou trabalho voluntário.
1.7.3. Os documentos apresentados para comprovação da experiência profissional deverão permitir a identificação clara e precisa das
seguintes informações: instituição contratante (seu CNPJ, endereço/telefones válidos); identificação do candidato; descrição do
emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período de realização das atividades (dia, mês e ano de início e de
término das atividades referentes à experiência que se busca comprovar); assinatura e identificação do emitente (nome completo
legível, acompanhado de função, matrícula funcional ou CPF).
1.7.4. Períodos de trabalho concomitantes serão considerados apenas uma vez para cálculo da experiência profissional.
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2. GRADE DE PONTUAÇÃO
Item
A

Valor
Unitário

Discriminação
Formação Continuada

Pontuação
Máxima

Observação

14,0

a.1.

Ensino Médio Completo

7,0

7,0

 Até 1 (um) curso.

a.2.

Curso de Informática (mínimo 60 horas).

4,0

4,0

 Até 1 (um) curso.

a.3.

Curso de formação continuada na área do cargo (mínimo 20 horas).

3,0

3,0

 Até 1 (um) curso.

B
b.1.

Experiência Profissional

6,0

Experiência exercida em cargo, emprego ou função de nível fundamental na área
específica do cargo a que está concorrendo.
TOTAL

0,5

6,0
20,0

Fls. 48

 Será computado 0,5 ponto
para cada mês de
experiência comprovada [até
12 (doze) meses].
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ANEXO XII
PARÂMETROS PARA CORREÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Competências

I
Obediência à
proposta de
redação
(Até 20% do
total de
pontos)

II
Coesão
(Até 30% do
total de
pontos)

III
Coerência
(Até 30% do
total de
pontos)

IV
Domínio da
norma culta
(Até 20% do
total de
pontos)

Critérios / Nível Alcançado
Desenvolve tangencialmente o tema em um texto que apresenta características do tipo de texto
dissertativo-argumentativo; ou apresenta embrionariamente o tipo de texto dissertativoargumentativo (sem “fugir” do tema).
Desenvolve razoavelmente o tema, a partir de considerações próximas do senso comum ou por
meio de paráfrases dos textos-estímulo, e domina precária / razoavelmente o tipo de texto
dissertativo-argumentativo.

Pontuação
por Nível
Alcançado
0,5

1,0

Desenvolve bem o tema, mesmo apresentando argumentos previsíveis, e domina bem o tipo de
texto dissertativo-argumentativo, com indícios de autoria.

1,5

Desenvolve muito bem o tema, a partir de um projeto pessoal de texto e de um repertório cultural
produtivo; domina muito bem o tipo de texto dissertativo-argumentativo.

2,0

Articula precariamente as partes do texto.

0,5

Articula razoavelmente as partes do texto, apresentando problemas frequentes na utilização dos
recursos coesivos.

1,0

Articula bem as partes do texto (ainda que apresente problemas pontuais na utilização dos recursos
coesivos).

2,0

Articula muito bem as partes do texto, demonstrando satisfatório domínio na utilização dos recursos
coesivos.

3,0

Apresenta informações, fatos e opiniões precariamente relacionados ao tema.

0,5

Apresenta informações, fatos e opiniões razoavelmente relacionados a um embrião de projeto de
texto e / ou limita-se a reproduzir os elementos fornecidos pela proposta de redação.

1,0

Seleciona informações, fatos, opiniões e argumentos, relacionando-os ao seu projeto de texto.

2,0

Seleciona, interpreta e organiza informações, fatos, opiniões e argumentos, estabelecendo uma
relação produtiva entre essa seleção e seu projeto de texto.

3,0

Demonstra conhecimento precário da norma culta: inadequação na escolha da variedade
linguística, graves e frequentes desvios gramaticais e transgressões inaceitáveis das convenções
da escrita.
Demonstra conhecimento razoável da norma culta: problemas na escolha da variedade linguística;
desvios gramaticais e transgressões das convenções da escrita pouco aceitáveis nessa etapa de
escolaridade.

0,5

1,0

Demonstra bom domínio da norma culta (ainda que com pontuais desvios gramaticais ou
transgressões pontuais das convenções da escrita).

1,5

Demonstra muito bom domínio da norma culta (ainda que com um ou outro deslize relativo à norma
gramatical ou às convenções da escrita).

2,0

Pontuação Máxima Possível

10,0
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ANEXO XIII
PARÂMETROS PARA CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA (somente para o cargo de Advogado)
Competências

Aspectos a Serem Considerados

Pontos

I
Domínio da
modalidade escrita

Aspectos gramaticais, tais como: acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência,
construção do período / emprego de conectores e propriedade vocabular.

4,0

II
Domínio do Conteúdo

Apresentação e estrutura textual, desenvolvimento do tema / análise do estudo de caso ou
da situação-problema.

6,0

III
Requisitos Legais

Cumprimento dos requisitos legais / elaboração da peça técnica, conforme problema
proposto no enunciado.

10,0

Pontuação Máxima Possível (Receberá pontuação ZERO na Prova Prática o candidato que elaborar peça
inadequada para solução do problema proposto no enunciado)

20,0

Fls. 50

