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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO PRADO / RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 
 

EDITAL N° 01/2016 – ABERTURA E INSCRIÇÕES 
 

Nilson Camatti, Prefeito de Antônio Prado/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna público que estarão abertas, a contar da data da 

publicação do edital de abertura, as inscrições para a prestação de Concurso Público destinado ao 

provimento de cargos públicos, em conformidade com a Lei Municipal n° 2.109 de 30 de dezembro 

de 2002 e suas respectivas alterações posteriores, sob o regime estatuário, certame que observará os 

regramentos pertinentes, além do estatuído neste edital de abertura e inscrições, tudo sob a 

coordenação técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso Público será composto das seguintes etapas: 

 1.1.1 Prova teórico-objetiva para todos os cargos; 

 1.1.2 Prova prática para os cargos de Cozinheiro, Eletricista e Mecânico. 

 1..1.3 Prova de títulos para o cargo de Professor Séries Finais do Ensino Fundamental - 

(Educação Artística). 

 

1.2 A divulgação oficial de todas as etapas referentes a este Concurso dar-se-á por meio de editais 

e/ou avisos publicados nos seguintes meios e locais: 

 1.2.1 no jornal Pioneiro e Panorama Pradense, em caráter informativo; 

 1.2.2 no Mural de Atos Administrativos da Prefeitura de Antônio Prado, em caráter oficial; 

 1.2.3 no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br em caráter meramente 

informativo. 

            1.2.4 no site da Prefeitura de Antônio Prado: www.antonioprado.com.br, em caráter 

meramente informativo. 

 

1.3  É responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste concurso público 

pelos meios de divulgação supracitados. 

 

1.4 DO QUADRO DE VAGAS 
 

Cargo Vagas 
Carga 

Horária 

Escolaridade e Exigências 

Mínimas 
Vencimento 

Taxa de 

Inscrição 

Atendente de Creche 1 40h Ensino Fundamental Completo. R$ 1.258,62 R$ 50,00 

Cozinheiro CR 40h Ensino Fundamental - 5º ano. R$ 1.185,81 R$ 50,00 

Educador Social 1 40h Ensino Médio Completo. R$ 1.705,90 R$ 70,00 

Eletricista CR 40h 
Ensino Fundamental  

5º ano – Curso Eletricista. 
R$ 2.132,37 R$ 50,00 

Escriturário 2 40h Ensino Médio Completo. R$ 2.132,37 R$ 70,00 

Farmacêutico CR 20h 
Ensino Superior Completo e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão (Registro no CRF). 

R$ 2.610,85 R$ 120,00 

Mecânico CR 40h Ensino Fundamental -  6º ano. R$ 1.945,14 R$ 50,00 

Médico Clínico Geral 1 20h 
Ensino Superior Completo e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão (Registro no CRM). 

R$ 6.230,68 R$ 120,00 
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Cargo Vagas 
Carga 

Horária 

Escolaridade e Exigências 

Mínimas 
Vencimento 

Taxa de 

Inscrição 

Médico Ginecologista 1 20h 
Ensino Superior Completo e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão (Registro no CRM). 

R$ 6.230,68 R$ 120,00 

Médico Pediatra 1 20h 
Ensino Superior Completo e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão (Registro no CRM). 

R$ 6.230,68 R$ 120,00 

Médico Psiquiatra 1 20h 
Ensino Superior Completo e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão (Registro no CRM). 

R$ 6.230,68 R$ 120,00 

Operário CR 40h Alfabetizado. R$ 1.112,99 R$ 50,00 

Professor Séries Finais do 

Ensino Fundamental - 

(Educação Artística) 

CR 20h 
 Habilitação legal para o exercício 

do cargo. 
R$ 1.582,48 R$ 120,00 

Psicólogo 1 20h 
Ensino Superior Completo e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão (Registro no CRP). 

R$ 2.610,85 R$ 120,00 

Servente CR 40h Alfabetizado. R$ 1.112,99 R$ 50,00 

Técnico de Enfermagem CR 40h 
Curso Técnico de Enfermagem e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão e inscrito no COREN. 

R$ 2.132,37 R$ 70,00 

Topógrafo CR 20h 

Ensino Médio completo e 

Habilitação legal para o exercício 

da profissão, (Registro no CREA), 

inclusive georreferenciamento. 

R$ 1.945,14 R$ 70,00 

 

1.5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

PROCEDIMENTO DATA 

Publicação do edital do concurso público  28/04/2016 

Prazo para impugnar o edital de abertura e inscrições 28 a 30/04/2016 

Período de inscrições pela internet, através do site: 

www.legalleconcursos.com.br  
28/04 a 08/05/2016 

Último dia para entrega do laudo médico dos candidatos inscritos para as 

cotas das pessoas com deficiência e condições especiais para o dia de prova 
06/05/2016 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário  08/05/2016 

Edital de publicação das inscrições homologadas – lista preliminar de 

inscritos e edital de deferimento de condições especiais para o dia da prova 

Convocação para a prova teórico-objetivas e prova de títulos 

11/05/2016 

Período de recursos – homologação das inscrições  12 a 13/05/2016 

Resultado da homologação das inscrições – lista oficial dos inscritos  

Divulgação dos locais das provas teórico-objetivas 
16/05/2016 

Aplicação da prova teórico-objetiva 

Entrega dos títulos para avaliação 
22/05/2016 

Divulgação dos gabaritos preliminares 23/05/2016 

Prazo para recursos dos gabaritos preliminares 24 a 25/05/2016 

Publicação das demais etapas do certame 06/06/2016 

 

1.6 Todas as publicações serão divulgadas até as 23h59min, nas datas estipuladas neste cronograma, 

no site www.legalleconcursos.com.br. 

 

http://www.legalleconcursos.com.br/
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1.7 O cronograma de execução do Concurso Público poderá ser alterado pela Legalle Concursos ou 

pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público nº. 01/2016 da Prefeitura Municipal de Antônio 

Prado/RS, a qualquer momento, havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados 

qualquer direito de se opor ou algo a reivindicar em razão de alguma alteração, sendo dada 

publicidade caso venha ocorrer. 

 

1.8 As atribuições dos cargos constam no Anexo I do presente edital, sendo que no mesmo anexo 

constam as exigências de escolaridade na sua forma completa. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 
 

2.1 São requisitos básicos para investidura no serviço público municipal, a serem apresentados 

quando da posse: 

 2.1.1 ser brasileiro; 

 2.1.2 ter idade mínima de dezoito anos; 

 2.1.3 estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

 2.1.4 gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico; 

 2.1.5 ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo. 

 

2.2 A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de solicitar documentos adicionais em função da 

complexidade das atribuições do cargo. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Os candidatos poderão se inscrever para somente 1 (um) cargo, efetuando o pagamento referente 

a taxa de inscrição do cargo. 

 

3.2 O valor referente a taxa de inscrição será o discriminado no item 1.4. 

 

3.3 As inscrições serão realizadas no período determinado no cronograma de execução, 

exclusivamente pela internet, no endereço www.legalleconcursos.com.br 

 

3.4 Procedimentos para Inscrições: Acessar o endereço www.legalleconcursos.com.br, a partir do dia 

determinado para início das inscrições conforme cronograma e acessar “Concurso Público – 

Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS”. 

 

3.4.1 O candidato deverá ler o Edital de Abertura e Inscrições para conhecimento das normas 

reguladoras do presente Concurso Público. 

 

3.5 As inscrições serão submetidas ao sistema até às 22 horas do último dia determinado no 

cronograma de execução. Durante o processo de inscrição, será emitido o boleto bancário com a taxa 

de inscrição, sendo que o pagamento poderá ser feito em qualquer banco, até o dia do 

vencimento indicado no boleto. 

 

3.5.1 O candidato deverá ficar atento ao dia de vencimento do boleto bancário, que será indicado no 

boleto. Não serão aceitos pagamentos efetuados posteriormente a esta data. As inscrições realizadas 

no último dia do período deverão ser pagas no mesmo dia, ou seja, em 08 de maio de 2016. 

 

3.5.2 Não serão aceitos pagamentos com taxas inferiores às estipuladas.  
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3.5.3 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por valor menor do que o estabelecido e as 

solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data do último dia do 

pagamento, não sendo devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga. 

 

3.5.4 É possível emitir segunda via do boleto com a taxa de inscrição. 

 

3.6 Não serão considerados os pedidos de inscrição via internet que deixarem de ser concretizados 

por falhas de computadores, congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica. O 

candidato assume qualquer e total responsabilidade se não conseguir efetivar a inscrição dentro do 

período previsto, sendo recomendável não deixar para o último dia a efetivação da inscrição, devido 

ao congestionamento de tráfego de dados do site que receberá as inscrições. 

 

3.7 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).  

 

3.7.1 Poderá ter a sua inscrição cancelada e eliminada do Concurso Público o candidato que usar o 

CPF de terceiro para realizar a sua inscrição.  

 

3.7.2 Após efetivada a inscrição não será permitido a troca de cargos na mesma inscrição, portanto, o 

candidato deve ler atentamente o edital, e escolher o cargo para o qual pretende realizar a prova de 

modo definitivo. 

 

3.7.3 Não é possível alterar dados de inscrição já finalizada, querendo prestar novas informações na 

inscrição ou corrigir informação já enviada, o candidato deve realizar nova inscrição. 

 

3.8 O candidato inscrito terá exclusiva responsabilidade sobre as informações cadastrais fornecidas, 

sob as penas da lei, sendo de obrigatório preenchimento a data de nascimento correta do candidato, 

conforme documento oficial. 

 

3.9 A Legalle Concursos encaminha ao candidato e-mail meramente informativo, ao endereço 

eletrônico fornecido na ficha de inscrição, não isentando o candidato de buscar as informações nos 

locais informados no Edital. O site da Legalle Concursos, www.legalleconcursos.com.br, será fonte 

permanente de comunicação de avisos e editais, além das publicações em jornal local dos extratos do 

Edital de Abertura e Inscrições. 

 

3.10 O candidato poderá inscrever-se para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Antônio 

Prado/RS, mediante a inscrição pela internet e o pagamento do valor correspondente, desde que 

atenda às exigências do cargo, conforme especificado neste Edital e seus anexos. 

 

3.11 Não serão aceitas inscrições por via postal ou fac-símile, nem em caráter condicional.  

 

3.12 O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando com as 

consequências de eventuais erros de preenchimento daquele documento. A opção de cargo não 

poderá ser trocada após a efetivação/término da inscrição.  

 

3.13 O candidato deverá identificar claramente na ficha de inscrição o nome do cargo para o qual 

concorre, sendo de sua inteira responsabilidade o preenchimento correto. 

 

3.14 Não serão restituídos valores de inscrição pagos a maior. 

 

3.15 Pagamentos em duplicidade (mesmo nº de boleto) não serão devolvidos. 
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3.16 A opção pelo cargo deve ser efetivada no momento da inscrição, sendo vedada ao candidato 

qualquer alteração posterior ao envio/término da inscrição.  

 

3.16.1 Serão canceladas as inscrições pagas com cheque, agendamentos bancários e outros meios, 

sem a devida provisão de fundos. Não serão homologadas as inscrições cujos boletos não forem 

pagos.  

 

3.17 É vedada a transferência do valor pago a título da taxa para terceiros, assim como a 

transferência da inscrição para outrem. 

 

3.18 Caso necessite de condições especiais para a realização da prova, o candidato deverá formalizar 

o pedido por escrito pela ficha eletrônica de inscrição e entregar o laudo médico que deverá ser 

encaminhado, juntamente com o Formulário de Requerimento – Pessoas com Deficiência ou 

Necessidades Especiais, conforme Anexo II, até o dia determinado no cronograma de execução 

remetê-lo por SEDEX para a Legalle Concursos, Caixa Postal 135, Santa Maria/RS, CEP 97010-

970. Se houver necessidade de tempo adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por 

especialista da área de deficiência. A Comissão de Concurso da empresa Legalle Concursos 

examinará a possibilidade operacional de atendimento à solicitação. 

 

3.19 Não será homologado o pedido de necessidades especiais para a realização da prova do 

candidato que descumprir quaisquer das exigências aqui apresentadas. Os laudos médicos terão valor 

somente para este Concurso Público, não sendo devolvidos aos candidatos. 

 

3.20 A candidata que tiver necessidade de amamentar deverá entregar o atestado de amamentação, 

juntamente com o requerimento do Anexo II, remetê-lo por SEDEX para a Legalle Concursos, Caixa 

Postal 135, Santa Maria/RS, CEP 97010-970. Durante a realização da prova, deverá levar 

acompanhante, maior de 18 anos, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 

responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. 

A Legalle Concursos e o Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS não se responsabilizarão por 

acompanhantes menores de idade durante a realização das provas. 

  

3.21 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das normas e 

condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, em relação as quais não poderá o candidato 

alegar desconhecimento. 

 

3.22 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão das informações prestadas na 

inscrição. 

 

3.23 O turno de prova impresso no comprovante de inscrição é mera previsão, devendo o candidato 

atentar-se para o edital de convocação para a realização de provas, que poderá constar de turno 

diverso em razão do número de candidatos inscritos no certame. 

 

4. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

4.1 Não haverá isenção da taxa de inscrição. 

 

5. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

5.1 Será destinado um percentual de até 10% (dez por cento) das vagas existentes e das futuras a 

serem preenchidas, para cada cargo e quando houver inscritos, às pessoas portadoras de deficiências 
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que sejam compatíveis com as atribuições do cargo pretendido, de acordo com o Art. 37, VIII da 

Constituição Federal/1988. 

 

5.1.1 A homologação do concurso far-se-á em lista separada às pessoas com deficiência, constatando 

em ambas a nota final de aprovação e classificação original de cada uma das listas. As nomeações 

obedecerão predominantemente à nota final obtida independente da lista em que esteja o candidato. 

 

5.2 A deficiência é aquela que, comprovadamente, acarreta às pessoas, condições físicas, sensoriais 

ou mentais reduzidas ou de inferioridade, em relação às demais, tanto para a prestação de concurso 

quanto para o exercício das atribuições do cargo, mas que não a impossibilite para o exercício do 

respectivo cargo. 

 

5.3 A comprovação da deficiência, sua identificação e a compatibilidade para o exercício do cargo 

serão previamente atestadas por laudo ou atestado médico, especificando claramente a deficiência, 

nos termos Código Internacional de Doenças – CID. 

 

5.4 Os candidatos, no momento da posse, serão submetidos à avaliação por junta médica, nomeada 

pelo município, para a comprovação da deficiência, bem como sua compatibilidade com o exercício 

das atribuições. 

 

5.5 Não havendo inscritos ou aprovados na condição determinadas no presente edital, as vagas serão 

preenchidas pelos demais aprovados no concurso. 

 

5.6 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 

readaptação ou a concessão de aposentadoria. 

 

5.7 Para concorrer nas vagas destinadas aos deficientes, o candidato deverá encaminhar o pedido por 

escrito pela ficha eletrônica de inscrição e entregar o laudo médico que deverá ser encaminhado, 

juntamente com o Formulário de Requerimento – Pessoas com Deficiência ou Necessidades 

Especiais, conforme Anexo II, até o dia determinado no Cronograma de Execução remetê-lo por 

SEDEX para a Legalle Concursos, Caixa Postal 135, Santa Maria/RS, CEP 97010-970. 

 

5.8 Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo 

determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, 

não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal 

opção na Ficha de Inscrição. 

 

5.9 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 

simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 

5.10 Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, 

à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima 

exigida para todos os demais candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação 

própria. 

 

5.11 Se houver necessidade de tempo adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por 

especialista da área de deficiência. 

 

5.12 A Comissão do Concurso, da Legalle Concursos, examinará a possibilidade operacional de 
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atendimento à solicitação, emitindo julgamento público acerca da concessão de tempo adicional. 

 

5.13 A data de emissão do laudo deve conter data de emissão inferior a trinta dias a contar da data de 

publicação do presente edital. 

 

5.14 O laudo médico que comprove a deficiência do candidato deverá: 

 5.14.1 ser original ou cópia autenticada; 

 5.14.2 ter sido expedido no prazo de, no máximo, de trinta dias antes da publicação deste 

Edital; 

 5.14.3 conter a assinatura do médico, carimbo e seu número de registro no Conselho Regional 

de Medicina; 

 5.14.4 especificar o grau ou o nível da deficiência; 

 5.14.5 nos laudos médicos relativos à deficiência auditiva, deverá constar claramente a 

descrição dos grupos de frequência auditiva comprometidos; 

 5.14.6 nos laudos médicos relativos à deficiência visual, deverá constar claramente a 

acuidade visual com a melhor correção, bem como a apresentação de campimetria visual; 

 5.14.7 nos laudos médicos de encurtamento de membro inferior, deverá ser encaminhado 

laudo de escanometria. 

 

5.15 Não será homologada a inscrição, na condição de pessoa com deficiência e/ou pedido de 

necessidade especial, do candidato que descumprir quaisquer das exigências constantes neste edital. 

 

5.16 Os laudos médicos terão valor somente para este Concurso Público, não sendo devolvidos aos 

candidatos. 

 

5.17 O não comparecimento do candidato à perícia médica acarretará a perda do direito às vagas 

reservadas aos candidatos em tais condições. 

 

5.18 A pessoa com deficiência que não declarar essa condição por ocasião da inscrição não poderá 

invocá-la futuramente em seu favor. 

 

5.19 A deficiência deverá permitir o pleno desempenho do cargo, em todas as suas atividades, 

consoante laudo médico. 
 

5.20 O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por 

invalidez. 
 

5.21 Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas como pessoa com deficiência e forem 

aprovados/classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes 

publicados em relação à parte, constando em ambas a nota final de aprovação e classificação ordinal 

em cada uma das listas. 
 

5. 22 A observância do percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência dar-se-á durante 

todo o período de validade do Concurso e aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos. 
 

5.23 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 

 5.23.1 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 
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produzam dificuldades para o desempenho de funções;   

5.23.2 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;  

5.23.3 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 60o; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores;  

5.23.4 deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da 

comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho;  

5.23.5 deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
 

6. DAS PROVAS E ETAPAS 
 

6.1 As provas e etapas serão compostas do seguinte modo: 
 

CARGO(S) PROVA(S) 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

Nº DE 

QUESTÕES 

PESO/ 

VALOR 
TOTAL 

Cargos de nível 

fundamental, exceto cargos 

com provas práticas. 

Teórico-

Objetiva 

1. Língua Portuguesa 15 2,5 

100,0 2. Matemática 15 2,5 

3. Atualidades 10 2,5 

Cargos de nível médio e 

técnico. 

Teórico-

Objetiva 

1. Língua Portuguesa 15 1,5 

100,0 

2. Matemática 15 1,5 

3. Atualidades 5 1,2 

4. Legislação 10 1,9 

5. Conhecimentos 

Específicos 
15 2,0 

Cargos de nível superior, 

exceto Professor. 

Teórico-

Objetiva 

1. Língua Portuguesa 15 1,5 

100,0 

2. Informática 15 1,5 

3. Atualidades 5 1,2 

4. Legislação 10 1,9 

5. Conhecimentos 

Específicos 
15 2,0 

Professor Séries Finais do 

Ensino Fundamental - 

(Educação Artística). 

Teórico-

Objetiva 

1. Língua Portuguesa 15 1,4 

90,0 

2. Informática 10 1,4 

3. Atualidades 5 1,0 

4. Legislação 10 1,3 

5. Conhecimentos 

Específicos 
10 3,7 

Títulos Prova de Títulos 10,0 

Cozinheiro, Eletricista e 

Mecânico. 

Teórico-

Objetiva 

1. Língua Portuguesa 15 2,5 

90,0 2. Matemática 15 2,5 

3. Atualidades 10 2,5 

Prática Avaliação prática 10,0 

 

7. DAS PROVAS 
 

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 
 

7.1 A Prova Teórico-objetiva de cada cargo será classificatória e eliminatória, constituída de 40 

(quarenta) questões para cargos de nível fundamental e 60 (sessenta) questões para os demais cargos. 

Todas as questões serão elaboradas com base nos Programas de Provas (Anexo III). O candidato terá 
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03 (três) horas para a resolução da Prova e preenchimento do Cartão-Resposta. 

 

7.2 As questões da Prova Teórico-objetiva serão de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 

cada (A, B, C, D e E) e 1 (uma) única resposta correta. 

 

7.3 O local da prova escrita será divulgado na data definida no cronograma de execução. É de inteira 

responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o 

comparecimento no horário determinado. 

 

7.4 O ingresso na sala de provas será permitido somente ao candidato que apresentar documento de 

identidade: Cédula de Identidade ou Carteira expedida pelos Comandos Militares ou pelas 

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

Militares; Órgãos fiscalizadores de exercício profissional ou Conselho de Classe; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação - modelo novo (no prazo de 

validade); Passaporte (no prazo de validade); Carteira Funcional do Ministério Público. 

 

7.4.1 O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto 

que permita o reconhecimento do candidato. 

 

7.4.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 

valor de identidade. Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo do documento. 

 

7.4.3 Identificação especial: Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 

realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 

ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 

máximo, trinta (30) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 

coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, assim como 

apresentação de outro documento com foto e assinatura. 

 

7.4.3.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 

apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

 

7.4.3.2 A identificação especial será exigida também no caso do documento de identidade que estiver 

violado ou com sinais de violação. 

 

7.4.3.3 A identificação especial será julgada pela Comissão do Concurso da empresa Legalle 

Concursos. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 

ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão 

anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 

7.5 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identificação 

original e/ou a identificação especial não for favorável pela Comissão do Concurso da empresa 

Legalle Concursos, poderá ser eliminado automaticamente do Concurso Público em qualquer etapa. 

 

7.6 O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de trinta minutos, 

munido de documento de identidade, caneta tipo esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa. 
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7.6.1 Será obrigatória a apresentação do boleto bancário referente a taxa de inscrição com o 

correspondente comprovante de quitação para ingresso na sala de provas, caso o candidato não 

conste na lista oficial de inscritos. 

 

7.6.2 Não será permitida a realização da prova aos candidatos não homologados. 

 

7.7 Não será permitida a entrada no prédio da realização das provas do candidato que se apresentar 

após dado o sinal sonoro indicativo de fechamento dos portões. 

 

7.7.1 Após o sinal indicativo de fechamento dos portões não será permitido que nenhum candidato se 

ausente da sala de aplicação de provas antes de encerrado a leitura das instruções de prova pelos 

fiscais de sala. 

 

7.7.2 Não será permitido a saída do prédio de provas após o fechamento dos portões até 1 (uma) hora 

do mesmo. 

 

7.8 Ao entrar na sala de realização de prova, o candidato não poderá manusear e consultar nenhum 

tipo de material.  

 

7.9 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 

razão de afastamento do candidato da sala de provas. O candidato após entrar no recinto de prova, 

somente poderá retirar-se após o início da aplicação da mesma, salvo se requerido condições 

especiais para a realização das provas e aprovado for. 

 

7.10 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, tampouco será 

aplicada prova fora do local e horário designado.  

 

7.11 Nas salas de prova e durante a realização desta, não será permitido ao candidato: manter em seu 

poder relógios, armas (de fogo e/ou brancas) e aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, 

calculadora, agenda eletrônica, MP3, tablets, etc.), devendo acomodá-los no saco plástico fornecido 

pelo aplicador para este fim. O candidato que estiver portando qualquer desses instrumentos durante 

a realização da prova será eliminado do Concurso Público.  

 

7.11.1 O candidato que necessitar utilizar prótese auditiva deverá solicitar previamente o 

atendimento de sua necessidade especial conforme o previsto neste Edital. O candidato utilizará a 

prótese somente quando for necessário, sendo avisado pelo fiscal. 

 

7.11.2 Todo e qualquer pertence pessoal deverá ser depositado pelos candidatos em local indicado 

pelo fiscal do Concurso. 

 

7.11.3 A Legalle Concursos ou o Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS não se responsabilizam 

por perdas, extravios ou danos que ocorrerem. 

 

7.11.4 O controle e o aviso do horário são de responsabilidade do fiscal de sala. 

 

7.12 O candidato receberá o caderno de provas com o número de questões no total. Detectado 

qualquer divergência, deverá comunicar ao fiscal e solicitar novo documento, sendo de sua 

responsabilidade esta confirmação, inclusive quanto ao cargo transcrito na capa do caderno de 

provas. 
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7.13 Ao candidato, durante a realização da prova, não será permitido utilizar óculos escuros, boné, 

boina, chapéu, gorro, touca, lenço ou qualquer outro acessório que lhe cubram a cabeça, ou parte 

desta.  

 

7.13.1 Não será permitido o uso de lápis, borracha, lapiseiras, marca-textos, rótulo de garrafas, 

squeeze, latas e garrafas térmicas, sendo permitido somente garrafas transparentes, sem rótulo. 

 

7.14 Em cima da classe o candidato deverá ter somente caneta esferográfica de material transparente 

de cor azul ou preta e documento de identidade.  

 

7.15 O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da mesma, não 

podendo levar consigo o Caderno de Provas. 

 

7.16 Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o Cartão-Resposta devidamente 

preenchido e assinado. A não entrega do Cartão-Resposta implicará em automática eliminação do 

candidato do certame. A falta de assinatura no Cartão-Resposta implicará em eliminação do 

candidato do certame. Tendo em vista o processo eletrônico de correção, não será utilizado 

processo de desidentificação de provas. 

 

7.17 O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão-Resposta com caneta esferográfica de 

material transparente de tinta azul ou preta de ponta grossa. O preenchimento do Cartão-Resposta é 

de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de acordo com as instruções 

específicas contidas neste edital, na prova e no Cartão-Resposta. 

 

7.18 Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por erro ou desatenção do 

candidato. 

 

7.18.1 Não serão computadas as questões não assinaladas no Cartão-Resposta e nem as questões que 

contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.  

 

7.18.2 É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar o seu 

Cartão-Resposta, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da 

leitura digital.  

 

7.18.3 É responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o 

número de inscrição, o número de seu documento de identificação e o cargo de sua opção impressos 

no Cartão-Resposta. O caderno de provas somente poderá ser substituído no ato de entrega. Pedidos 

de substituição a posteriori não serão levadas a termo. 

 

7.18.4 O candidato deverá sentar-se na classe à ele designada, conforme mapeamento do fiscal de 

prova, que seguirá ordem alfabética e por cargos na mesma sala. 

 

7.19 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao 

Concurso Público nas dependências do local onde for aplicada a prova, exceto nos casos de 

amamentação regularmente concedida. 

 

7.20 Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último 

candidato termine sua prova, devendo todos assinar a ata de prova, atestando a idoneidade da 

fiscalização da mesma, retirando-se todos da sala ao mesmo tempo.  

 

7.21 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
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 7.21.1 Tornar-se culpado por incorreção, descortesia, incivilidade ou desacato para com 

qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou autoridades presentes, bem como não manter-se 

em silêncio após recebido sua prova; 

 7.21.2 For surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da prova, comunicando-se 

com outro candidato, bem como utilizando-se de consultas não permitidas, de celular ou de outro 

equipamento de qualquer natureza;  

 7.21.3 Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua 

realização;  

 7.21.4 Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído a prova e 

entregue o Cartão-Resposta;  

 7.21.5 Recusar-se a entregar ou continuar a preencher o material das provas ao término do 

tempo destinado para a sua realização; 

 7.21.6 Descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha de respostas, em 

especial, quanto ao preenchimento correto do Cartão-Resposta; 

 7.21.7 Não permitir ser submetido ao detector de metal (quando aplicável);  

 7.21.8  Não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer 

procedimento que tenha por objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados;  

 7.21.9 Fumar no ambiente de realização das provas;  

 7.21.10 Manter em seu poder relógios, armas e aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, 

calculadora, agenda eletrônica, MP3, tablets, etc.);  

 7.21.11 For surpreendido com materiais com conteúdo de prova; 

 7.21.12 Descumprir o item anterior (7.20). 

 

7.22 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Concurso Público, a Legalle 

Concursos poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os 

candidatos no dia de realização das provas, bem como usar detector de metais.  

 

7.23 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a critérios de 

avaliação/classificação.  

 

7.24 O Cronograma de Execução aponta a data de execução das provas, que poderá ser adiada por 

imperiosa necessidade, decidida pela Comissão de Concurso da Legalle Concursos, bem como a 

Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS. 

 

7.25 As questões da prova teórico-objetiva versarão sobre as seguintes áreas de conhecimento 

especificadas no Quadro Demonstrativo do item 6.1. 

 

7.26 A prova teórico-objetiva será realizada no dia e turno definido no cronograma de execução. 

 

7.27 A Prova teórico-objetiva consistirá em 40 (quarenta) ou 60 (sessenta) questões objetivas, cada 

uma delas com 5 (cinco) alternativas, das quais uma única será correta, conforme o Quadro 

Demonstrativo de Provas e Etapas do item 6.1. 

 

7.28 As questões objetivas de múltipla escolha terão valor/peso para cada cargo, conforme item 6.1. 

 

7.29 Será considerado aprovado no presente Concurso Público, o candidato que atingir nota final 

igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos da nota na prova teórico-objetiva, para todos os cargos, 

exceto os que possuem prova prática ou de títulos. 
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7.29.1 Será considerado aprovado no presente Concurso Público, o candidato que atingir nota final 

igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos da nota na prova teórico-objetiva para os cargos que 

possuem prova prática ou de títulos. 

 

PROVA DE TÍTULOS 

 

7.30 Haverá provas de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, aos candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos na prova teórico-objetiva para o 

cargo de Professor Séries Finais do Ensino Fundamental - (Educação Artística). 

 

7.31 Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, 

acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa, conforme Anexo IV, 

disponibilizado no site da Legalle Concursos, www.legalleconcursos.com.br, firmadas pelo 

candidato, DEVENDO SER ENTREGUES NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICO-

OBJETIVA. 

 

7.31.1 Serão aceitos certificados digitais que contenham a possibilidade da autenticação eletrônica, 

sendo que a Legalle Concursos não se responsabiliza por títulos que não puderem ser autenticados no 

dia em que a Banca Examinadora se reunir para tal, por falhas de ordem técnica no website da 

instituição emissora do respectivo título.  

 

7.32 Os envelopes com os títulos deverão ser entregues ao fiscal de sala, o qual solicitará a assinatura 

no Termo de Entrega de Títulos. Os envelopes deverão estar lacrados. Não haverá conferência de 

títulos na entrega. 

 

7.33 A atribuição de pontuação aos títulos servirá apenas para efeito de classificação dos candidatos.  

 

7.34 O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade do 

candidato. 

 

7.35 O curso que concedeu direito à inscrição no Concurso Público não será avaliado como título.  

 

7.35.1 Não serão pontuados quaisquer títulos mencionados nos requisitos dos cargos deste Edital.  

 

7.36 Os títulos, quando aplicável, deverão ser entregues em fotocópia autenticada frente e verso.  

 

7.37 Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o previsto neste 

Edital.  

 

7.38 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam 

para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues.  

 

7.39 Os títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à 

respectiva inscrição e serão avaliados conforme previsto neste Edital.  

 

7.40 Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios 

estabelecidos  neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados.  

 

7.41.1 Certificados de estágios e de cursos preparatórios não serão considerados como títulos. 
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7.42 Serão considerados apenas os títulos obtidos até a data fixada para o recebimento dos mesmos.  

 

7.43 Se o nome do candidato nos documentos apresentados para a Prova de Títulos for diverso do 

nome que constar no Requerimento de Inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do 

nome (Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de retificação do respectivo registro civil), sob 

pena de invalidação da pontuação ao candidato.  

 

7.44 Não serão computados os títulos que excederem os valores máximos expressos na tabela de 

pontuação.  

 

7.45 Não haverá data limite de obtenção dos títulos, no entanto, os títulos de Especialização, 

Mestrado e Doutorado, devem ter data de expedição igual ou anterior à data fixada para o 

recebimento dos mesmos.  

 

7.45.1 Para os títulos de Formação, Aperfeiçoamento e Atualização na área serão aceitos apenas os 

títulos obtidos após até 4 (quatro) anos antes da publicação deste edital.  

 

7.46 Todo e qualquer certificado de título em língua estrangeira somente será aceito se acompanhado 

da tradução por Tradutor Público Juramentado (tradução original), e, no caso de Graduação e Pós-

Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.  

 

7.47 Os títulos relativos a cursos de Especialização deverão ter carga mínima de 360 horas. 

  

7.47.1 Será aceito o máximo de 1 (um) título para cursos de Especialização lato sensu.  

 

7.47.2 Os títulos de formação é pontuado somente a maior titulação. 

 

7.48 Não será pontuado tempo de experiência profissional na função. 

 

7.49 O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá 

apresentar certidão de conclusão expedida pela respectiva instituição.  

 

7.50 Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos.  

 

7.51 Caso, no mesmo documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo 

evento, será considerado apenas o de maior valoração para fins de pontuação.  

 

7.52 Diplomas e certificados deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes. Quando 

aplicável, deverão ser entregues em fotocópia autenticada frente e verso ou Declaração oficial, em 

papel timbrado da instituição de Ensino Superior, contemplando todos os requisitos para a obtenção 

do título.  

 

7.53 Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem 

apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.  

 

7.54 Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos.  

 

7.55 Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 

apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação; e, comprovada a respectiva culpa, 

será excluído do Concurso Público.  
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7.56 Todos os títulos apresentados devem ser relativos a cursos da área de formação do cargo 

pretendido.  

 

7.57 Os títulos apresentados receberão pontuação unitária, conforme o demonstrativo a seguir: 

DA TITULAÇÃO 

1 Pós-Graduação lato sensu – Especialização 2 (dois) pontos por título Pontuação 

máxima de 9 

(nove) pontos 
2 Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado 3 (três) pontos por título 

3 Pós-Graduação stricto sensu – Doutorado 4 (quatro) pontos por título 

DA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

4 

Certificados de formação continuada, 

aperfeiçoamento e atualização, com carga 

horária superior a 40 (quarenta) horas 

0,20 (zero vírgula vinte) 

pontos por título 

Pontuação 

máxima de 1 

(um) ponto 

 

7.58 A pontuação máxima de títulos será de até 10 (dez) pontos, o que exceder será desconsiderado.  

 

7.59 Somente será avaliado os títulos dos candidatos que atingirem 45 (quarenta e cinco) pontos na 

prova teórico-objetiva, no entanto, todos deverão realizar a entrega dos títulos na data de realização 

da prova teórico-objetiva. 

 

7.60 Os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos, 

oficinas, workshops só serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o 

candidato está inscrito, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

 

7.61 Os títulos mencionados no item 7.57 só serão pontuados se o candidato tiver participado como 

ouvinte/aluno/professor/palestrante/apresentação de trabalho ou participação de projetos 

(coordenador ou bolsista). 

 

7.62 Caso, no mesmo documento, conste a comprovação de mais de um Título referente ao mesmo 

evento, será considerado apenas o de maior valoração para fins de pontuação. 

 

7.63 Diplomas e certificados deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes. Quando 

aplicável, deverão ser entregues em fotocópia autenticada em cartório frente e verso ou Declaração 

oficial, em papel timbrado da instituição de Ensino Superior, contemplando todos os requisitos para a 

obtenção do título. 

 

7.64 Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem 

apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas. 

 

7.65 Não serão pontuados os títulos: 

 7.65.1 Do candidato que não entregar o Formulário de Entrega dos Títulos; 

 7.65.2 De cursos não referenciados no Formulário de Entrega dos Títulos; 

 7.65.3 Do candidato que discriminar os documentos na alínea incorreta, pois a escolha dos 

documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de Títulos, é de 

inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea 

indicada no Formulário de Entrega dos Títulos; 

 7.65.4 De carga horária inferior ao determinado no item 7.57; 

 7.65.5 Sem descrição da data de realização; 

 7.65.6 Considerados requisitos de escolaridade do cargo; 

 7.65.7 Não apresentados em cópia autenticada ou sem apresentação do código de 
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autenticidade eletrônica; 

 7.65.8 Sem relação direta com as atribuições do cargo; 

 7.65.9 De cursos preparatórios; 

 7.65.10 De estágios; 

 7.65.11 Concluídos fora do prazo determinado no item 7.45.1; 

 7.65.12 Com nome diferente ao da inscrição sem a apresentação de documento constantes nos 

itens 7.31; 

 7.65.13 Sem tradução da língua estrangeira; 

 7.65.14 De disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação 

(técnicos, graduação e pós graduação); 

 7.65.15 Do candidato que não tiver participado como ouvinte, aluno, professor, palestrante, 

apresentação de trabalho ou participação de projetos de cunho social (coordenador ou bolsista). 

 7.65.16 De atuação como monitor, membro de comissão; coordenador ou 

execução/organização de eventos/cursos; 

 7.65.17 De cursos não concluídos; e 

 7.65.18 Sem carga horária definida. 

 

7.66 Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos, salvo aos 

candidatos desclassificados na prova teórico-objetiva, mediante requerimento, após a homologação 

do resultado final. 

 

PROVA PRÁTICA 

 

7.67 A prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Cozinheiro, 

Eletricista e Mecânico será realizada em data definida no cronograma de execução, mediante 

convocação. 

 

7.68 A prova prática será aplicada aos candidatos que atingirem nota igual ou superior 45 

(quarenta e cinco) pontos na prova teórico-objetiva. 

 

7.68.1 Havendo empate na última colocação em todas as áreas do conhecimento, convocar-se-á 

todos os candidatos empatados. 

 

7.69 A Prova Prática destina-se a avaliar os conhecimentos práticos que os candidatos possuem no 

desempenho de atividades que são inerentes ao cargo pleiteado, constando de demonstração 

prática de sua habilitação na execução das atribuições do cargo, resultando em Laudo de 

Avaliação de Habilidade Técnica. 

 

7.70 Todos os candidatos iniciarão a prova prática com 10 (dez) pontos.  

 

7.70.1 Durante a prova prática, os candidatos serão avaliados por profissionais que registrarão, 

quando for o caso, o cometimento de faltas conforme os critérios e valores pré-estabelecidos para 

aferição final do resultado.  

 

7.70.2 O cometimento de faltas, conforme os critérios estabelecidos, implicarão no lançamento de 

pontos negativos que resultarão na redução da nota final do candidato.  

 

7.70.3 O candidato deverá concluir a avaliação com o mínimo de 6 (seis) pontos. Ou seja, não 

poderá exceder ao limite de lançamento de mais de -4 (quatro) pontos negativos, sob pena de 

eliminação. 
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7.71 Na aplicação da prova, com utilização de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob 

a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS ou da Legalle Concursos, poderá 

ser procedida, a critério da Comissão de aplicação da Prova Prática, a imediata exclusão do 

candidato que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de 

danificá-los.  

 

7.72 Haverá tempo máximo igual para todos os participantes, para a realização da prova, sendo 

que o candidato disporá de 02 (dois) minutos para iniciar a tarefa. Todos os candidatos realizarão a 

mesma prova prática, com os mesmos equipamentos, que será fixado pela Comissão de aplicação 

de Prova Prática.  

 

7.73 O candidato, ao terminar a prova prática, deverá retirar-se do local de aplicação da prova a 

fim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem como não intervir 

psicologicamente na avaliação do próximo candidato.   

 

7.74 Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em trajes 

apropriados para o teste, portando cédula de identidade.  

 

7.74.1 Os candidatos deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação - CNH válida e 

compatível o veículo a ser utilizado na prova prática, mínimo categoria “B”. Não serão aceitos 

protocolos ou encaminhamentos da CNH. Não será aceito Carteira Nacional de Habilitação com o 

prazo de validade expirado.  

 

7.75 Caso se verifique a inviabilidade técnica para realização da Prova Prática na data fixada para 

sua realização, tendo em vista as condições meteorológicas do clima (chuva, tempestades, neve, 

etc.), a Legalle Concursos reserva-se o direito de transferir a realização dos testes e fixará a nova 

data para a realização das provas.   

 

7.76 A avaliação da presente prova será feita considerando-se o processo de desidentificação. 

 

7.77 A prova prática será realizada em local a ser divulgado na data definida no cronograma de 

execução na ocasião de divulgação do edital de convocação para a prova prática.  

 

7.78 O não comparecimento do candidato na Prova Prática implicará na sua desclassificação do 

Concurso Público.  

 

7.79 Ao final da prova prática, todos os candidatos deverão deixar o local de provas, sob pena de 

eliminação. 

 

7.80 As provas práticas serão executados conforme o Programa de Execução de Provas Práticas 

do Anexo V do presente edital. 

 

8. DOS RECURSOS  

 

8.1 Haverão recursos conforme abaixo e terão o prazo previsto no cronograma de execução: 

 8.1.1 Homologação das inscrições; 

 8.1.2 Gabarito preliminar (discordância da formulação da questão e da resposta apontada); 

 8.1.3 Notas preliminares da prova teórico-objetiva; 

 8.1.4 Notas preliminares da prova prática e de títulos; 
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 8.1.5 Da classificação preliminar. 

 8.1.6 Impugnação dos regramentos deste edital. 

 

8.2 Os recursos deverão ser dirigidos por Formulário Eletrônico que será disponibilizado no site 

www.legalleconcursos.com.br, na Área do Candidato. 

 

8.2.1 No período destinado aos recursos do gabarito preliminar, exclusivamente, será disponibilizado 

na Área do Candidato o procedimento de vista da Prova-Padrão para todos os cargos. 

 

8.2.2 Não serão considerados os recursos eletrônicos que deixarem de ser concretizados por falhas de 

computadores, congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica ou por culpa de 

terceiros. 

 

8.2.3 O candidato pode interpor quantos recursos julgar necessários, porém, deve sempre utilizar o 

mesmo formulário para todos os recursos (questão), sendo que no período de recurso é possível 

editar o recurso já enviado. 

 

8.3 Recursos e argumentações apresentados fora das especificações e do prazo estabelecidos neste 

edital serão indeferidos.  

 8.3.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso.  

 8.3.2 Recursos com teor idêntico/assemelhado ou ofensivo serão preliminarmente 

indeferidos. 

 8.3.3 Recurso sem fundamentação teórica ou sem consistência argumentativa será indeferido. 

 8.3.4 O candidato deve procurar basear-se na bibliografia indicada para fundamentar seu 

recurso. 

 8.3.5 O simples recurso por discordância do gabarito preliminar sem a devida justificativa 

será indeferido. 

 8.3.6 Os recursos que não forem recebido na forma prevista neste edital serão indeferidos, 

não sendo aceito nenhum recurso por e-mail. 

 8.3.7 O candidato pode apenas enviar recurso apenas do(s) cargo(s) qual está inscrito. 

 

8.4 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou 

recurso de publicação definitiva ou oficial e pedido de reconsideração. 

 

8.5 Os pontos relativos à questão eventualmente anulada da prova teórico-objetiva serão atribuídos a 

todos os candidatos que realizaram a prova.  

 

8.6 Provido o pedido de alteração do gabarito, não serão mantidos os pontos obtidos dos candidatos 

que tiverem respondido a questão conforme alternativa divulgada no gabarito preliminar.  

 

8.7 Se houver alteração do gabarito preliminar da prova teórico-objetiva, por força de impugnações 

ou correção, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo, salvo quando 

aplicados os critérios do item anterior.  

 

8.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas da manutenção/alteração não serão 

encaminhadas individualmente aos candidatos.  

 

8.9 Não serão aceitos recursos administrativos de revisão de gabarito e notas interpostos por fac-

símile, telex, telegrama, e-mail ou outro meio que não o especificado neste Edital.  
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8.10 Em caso de alteração de gabarito oficial preliminar de questão de prova, em virtude dos 

recursos interpostos, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem ou 

não recorrido.  

 

8.11 A Legalle Concursos se reserva no direito de anular questões ou de alterar gabarito, 

independentemente de recurso, visto ocorrência de equívoco na formulação de questões ou respostas. 

 

8.12 Somente haverá anulação de questão da prova teórico-objetiva se comprovadamente implicar 

em prejuízo aos candidatos, sendo qualquer decisão da Banca Examinadora em relação a anulação de 

questão devidamente fundamentada. 

 

8.13 Será sempre permitido o envio de um arquivo, em formato “PDF”, em anexo ao recurso 

interposto. Primeiramente, o candidato deve escrever seu recurso na caixa de texto e enviá-lo. Após o 

envio do recurso o sistema permitirá a inclusão de um arquivo anexo de forma complementar e ainda 

adicionar fatos novos durante todo o período recursal. 

 

9. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 

9.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a pontuação final obtida. 

 

9.1.1 A nota final dos candidatos será expressa pela pontuação obtida na prova teórico-objetiva, 

somada a prova prática ou de títulos, quando for o caso. 

  

9.2 Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão observados, sucessivamente, os 

seguintes critérios:  

 9.2.1 idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, 

de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 27, da Lei nº. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto 

do Idoso); 

 9.2.2 maior pontuação na área de Conhecimentos Específicos; 

 9.2.3 maior pontuação na área de Língua Portuguesa; 

 9.2.4 maior pontuação na área de Legislação (quando houver); 

 9.2.5 maior pontuação na área de Matemática ou Informática (para os respectivos cargos); 

 9.2.6 maior pontuação na área de Atualidades; 

 9.2.7 Sorteio pela Loteria Federal, se o empate persistir, de acordo com o que segue: 

  9.2.7.1 Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de 

inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração 

da loteria federal do dia imediatamente posterior ao da aplicação da prova teórico-objetiva. 

  9.2.7.2 Do resultado, se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro 

prêmio da Loteria Federal for par, a ordem de desempate será crescente; 

  9.2.7.3 Do resultado, se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem 

de desempate será decrescente. 

 

9.3 A classificação será apurada somente após a divulgação das notas oficiais de todas as etapas 

compreendidas no presente Concurso Público. 
 

9.4 No momento da nomeação, o candidato pode apresentar requerimento para passar para o final da 

lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a validade do 

Concurso, a novo chamamento uma só vez. 

 

9.5 Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de nomeação, a posse no cargo só lhes será 

deferida no caso de exibirem: 
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 9.5.1 a documentação comprobatória das condições previstas nos requisitos de investidura 

acompanhada de fotocópia; 

 9.5.2 ficha para exame médico pericial atestando boa saúde física e mental a ser fornecido por 

médico chefe da junta municipal ou junta médica do município ou ainda, por esta designada, 

mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a 

compatibilidade para os casos de deficiência física; 

 9.5.3 declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme 

disciplina a Constituição Federal/1988, em seu artigo 37, XVI e suas emendas. 

 9.5.4  possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto na tabela de cargos, 

na data da posse. 

 

9.6 A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da posse, implicará na impossibilidade 

de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da 

inscrição no Concurso. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 Será excluído do concurso o candidato que: 

 10.1.1 apresentar, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata; 

 10.1.2 ser autor e/ ou de qualquer forma responsável por agressões ou descortesias para com 

quaisquer membros da equipe encarregada de realização das provas; 

 10.1.3 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro 

candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

 10.1.4 for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que apresentar 

falsa identificação pessoal; 

 10.1.5 ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um 

fiscal; 

 10.1.6 faltar ou chegar com atraso a qualquer das etapas previstas no presente edital. 

 

10.2 Este edital poderá sofrer alterações, retificações, emendas ou erratas, sendo dada a devida 

publicidade caso venha a ocorrer. 

 

10.3 As demais dúvidas e a não previsão de ocorrências relativas a este Edital, deverão ser revistas 

pelo Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, que fará o acompanhamento de todos os atos. 

 

10.4 O Concurso Público em pauta tem o prazo de validade de 02 (dois) anos, contado da publicação 

dos respectivos resultados finais, facultada a prorrogação desse prazo por uma vez, por igual período, 

a critério da Prefeitura Municipal. 

 

10.5 A Legalle Concursos fornecerá Certificado de Aprovação, Classificação ou Participação aos 

candidatos que solicitarem, mediante o recolhimento da respectiva taxa de envio pelos Correios. 

 

10.6 O presente Edital poderá ser livremente impugnado quanto aos seus regramentos, no período 

determinado no cronograma de execução, por qualquer cidadão, devendo fazê-lo por meio de 

correspondência escrita remetida à Legalle Concursos, a qual responderá em até 72h (setenta e duas 

horas) por meio de publicação oficial. 

 

11. O FORO JUDICIAL 
 

11.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o concurso e que trata este edital é da 
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comarca de Antônio Prado/RS. 

 

Nilson Camatti 

Prefeito de Antônio Prado/RS 
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Anexo I – Atribuições dos cargos. 

 

CARGO: ATENDENTE DE CRECHE 
PADRÃO: 03 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Executar atividades de orientação e recreação infantil. 

Exemplos de Atribuições: Executar atividades de recreação com crianças e trabalhos educacionais de 

artes diversas; acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e 

auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar a criança na alimentação; servir 

refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a desenvolver a 

coordenação motora; observar a saúde e o bem-estar das crianças, levando-as quando necessário, 

para o atendimento médico e ambulatorial, ministrar medicamentos conforme prescrição médica; 

prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência, orientar os pais quanto a 

higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe 

imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua 

responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu subscrito ou responsáveis, quando afastar-se, ou 

ao final do período de atendimento; apurar a frequência diária ou mensal dos menores; executar 

tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Ensino Fundamental completo 

 

CARGO: COZINHEIRO 
PADRÃO: 02 - A 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Responsabilizar-se pela preparação e cozimento de alimentos em instituições 

do Município. 

Exemplos de Atribuições: Responsabilizar-se pelo trabalho de uma grande cozinha do Município; 

executar cardápios inclusive serviços de dietas; preparar mingaus café chás e outras refeições 

ligeiras; dietas; preparar mingaus café, chás e outras refeições ligeiras; encarregar-se de todos os 

tipos de cozimento em larga escala tais como verduras, carnes, peixes e cereais; preparar sobremesas; 

eventualmente fabricar e cozinhar pães, biscoitos, sorvetes e artigos de pastelaria em geral; 

encarregar-se da guarda e conservação e artigos de pastelaria em geral; encarregar-se da guarda e 

conservação dos alimentos; fazer os pedidos de suprimento do material necessário à cozinha ou a 

preparação de alimentos os diversos tipos de fogão e demais aparelhos de cozinha ou equipamentos 

de cozinha; distribuir fiscalizar e orientar trabalhos de ajudantes; supervisionar os serviços de 

limpeza dos equipamentos e instrumentos de cozinha; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   c) Instrução: 5º ano do Ensino Fundamental 

 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
PADRÃO: 05 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Realizar trabalho educativo com crianças, adolescentes e alunos, nos diversos 

programas de atendimento na área de educação e assistência social; participar no processo de 
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planejamento, orientação e execução das atividades necessárias ao atendimento da demanda na área 

de educação e assistência social. 

Exemplo de Atribuições: Levantar e interpretar dados relativos a realidade da clientela dos projetos 

educativos e sociais; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar 

registros de observância de crianças e adolescentes em atividades extra classe e em situação de risco, 

quando sob a tutela do Município; estabelecer vínculos de confiança com a população atendida, 

desenvolvendo novos conhecimentos, hábitos de higiene e saúde, e responsabilidade; melhorar o 

rendimento escolar dos alunos a partir de desenvolvimento de atividades de complemento 

educacional, sócio educativas, culturais, desportivas e de saúde; contribuir na formulação de políticas 

sociais que completem ações de atendimento integral, conforme preceitua o ECA; envolver as 

unidades familiares em ações que visem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes; 

supervisionar a frequência escolar da criança e do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula, 

quando necessário; detectar, na população atendida, sinais de uso de drogas e álcool, e fazer 

acompanhamento para o devido atendimento; envolver os vários segmentos para um trabalho 

complementar de combate à evasão e repetência escolar; planejar, organizar, coordenar e orientar o 

ensino de ofício, estimulando a criatividade e uso de materiais; desenvolver atividades de informática 

educativa; l orientar e servir alimentação; responsabilizar-se pela conservação dos materiais e 

equipamentos utilizados; participar de reuniões para planejamento e avaliação do trabalho e de 

cursos de qualificação; participar de atividades em colônias de férias , executar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

   b) Especial: Sujeito a trabalho em regime de plantões. 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: Mínima de 18 anos. 

   b) Instrução: Ensino Médio completo. 

 

CARGO: ELETRICISTA 
PADRÃO: 06 - A 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Executar serviços de instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e 

de som. 

Exemplos de Atribuições: Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, 

cabos de transmissão, diferentes tipos de aparelhos elétricos, tais como: elevadores, ventiladores, 

refrigeradores, etc.; operar toca-discos, gravadores de som, amplificadores, máquinas de retardo de 

som, e misturadores de microfones, manipular o equipamento de som durante os espetáculos 

realizados em teatro, auditório e outros estabelecimentos, instalar microfones e estabelecer ligações 

entre os mesmos, planejar, colocar, dispor e retirar os auto-falantes e microfones do palco ou concha 

conservação de aparelhagem eletrônica, realizando inclusive pequenos consertos, reparar e regular 

relógios elétricos, inclusive de controle de ponto, fazer enrolamento de bobinas, desmontar, ajustar, 

limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, etc., recuperar motores de partida geral, 

buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel, e acumuladores, executar 

a bobinagem de motores, fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores, executar 

redes de iluminação dos próprios municipais e sinalizações, reformar baterias, fazer enrolamentos e 

consertar induzidos de geradores de automóveis, providenciar o suprimento de materiais e peças 

necessárias à execução dos serviços; dirigir veículos no exercício de suas funções, executar tarefas 

afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito a trabalho em sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 
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   b) Instrução: 5º ano do ensino Fundamental. 

   c) Curso de eletricista. 

 

CARGO: ESCRITURÁRIO 
PADRÃO: 06-A 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Executar trabalhos de escritório que envolva responsabilidade e capacidade de 

julgamento, conhecimento de legislação atinente ao serviço público, executar trabalhos 

datilografados complexos, e serviços mecanizados. 

Exemplos de Atribuições: Redigir expedientes administrativos, emitir pareceres, informações, 

secretariar reuniões e lavrar respectivas atas, proceder ao cálculo de áreas e terrenos e prédios efetuar 

as operações necessárias à sua avaliação para fins de desapropriação ou tributários, fazer registros 

relativos às doações orçamentárias, operar com máquinas separadoras, reprodutoras, interpretadoras, 

intercaladoras, e outras, proceder às ligações nos diversos painéis, perfurar cartões, preparar a 

emissão de guias, proceder a inclusão e alteração, mecanizadamente, em fichários de contribuintes, 

folhas de vencimento ou outras, elaborar e manusear fichários: Codificar documentos e cartões: 

Extrair relações, calcular, remunerações, vantagens financeiras e desconto, determinados por lei, 

operar com máquina registradora e de contabilidade, elaborar "slips", auxiliar na Escrituração de 

Livros contábeis, registrar frequência de funcionários, fazendo as comunicações decorrentes, realizar 

coleta de preços e materiais que possam ser adquiridos sem concorrência, na modalidade de 

adiantamento, bem como, de conserto em móveis e equipamentos, auxiliar no trabalho de 

aperfeiçoamento de rotinas, realizar trabalhos complexos de datilografia, proceder a conferência dos 

trabalhos executados, lavrar termos de contrato, executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Ensino Médio completo. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 
PADRÃO: 08 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos 

farmacêuticos. 

Exemplos de Atribuições: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as 

prescrições médicas; manter registro permanente do estoque de drogas; fazer requisições de 

medicamentos, drogas e materiais necessários a farmácia; examinar, conferir guardar e distribuir 

drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter custódia de drogas e narcóticos, realizar inspeções 

relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de receituário médico; efetuar análises 

clínicas ou outras, dentro de sua competência; dirigir veículos no Exercício de suas funções; executar 

tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Superior completo 

   c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão (Registro no CRF) 

 

CARGO: MECÂNICO 
PADRÃO: 06 

ATRIBUIÇÕES: 
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Síntese dos Deveres: Manter e reparar máquinas e motores, consertar peças de máquinas. 

Exemplos de Atribuições: Manter e reparar máquinas de diferentes espécies, manufaturar ou 

consertar acessórios para máquinas, ocasionalmente fazer soldas elétricas ou a oxigênio, converter ou 

adaptar peças, fazer a conservação de instalações eletromecânicas, inspecionar e reparar automóveis, 

caminhões, tratores, compressores, guindaste, bombas, etc.; inspecionar, ajustar, reparar, reconstituir 

e substituir, quando necessário, unidades e partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, 

mancais, sistema de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, eixos 

dianteiros e traseiros, freios, carburadores, acionadores de arranques, magnetos, geradores e 

distribuidores, esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de mancais, ajustar anéis de 

segmento, desmontar e montar caixas de mudanças, recuperar e consertar hidrovácuos, reparar 

máquinas a óleo diesel, gasolina e querosene, socorrer veículos acidentados ou imobilizados por 

defeito mecânico, podendo usar, em tais casos, o carro guincho, testar carros consertados; dirigir 

veículos no exercício de suas funções, executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 20 horas 
PADRÃO: 12 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em 

todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde e, quando indicado ou necessário, 

no domicílio e/ou demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); realizar atividades de 

demanda espontânea e programa em clínica médica, pediátrica, gineco obstetrícia, cirurgias 

ambulatoriais, pequenas urgência clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 

encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexibilidade, respeitando 

fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento 

do plano terapêutico do usuário, proposta pela referência; indicar a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilidade pelo acompanhamento do usuário; contribuir e 

participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares 

de Enfermagem, Auxiliar Consultório Dentário e Técnico em Higiene Dental; participar de juntas 

médicas; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das 

Unidade de Saúde; acompanhar a execução dos Programas, devendo modificar a rotina médica, 

desde que existam indicações clínicas e evidências científicas para tanto; na eventualidade da revisão 

dos Programa ou da criação de novos Protocolos, os Conselhos Federais de Medicina e Enfermagem 

e outros Conselhos. Quando necessário, deverão participar também de sua elaboração; propor a 

mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar 

parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 

coordenação da SMS; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 

informações na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente; dirigir veículos 

no Exercício de suas funções e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 

prioridades locais. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões. 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 
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   b) Instrução: Superior completo 

   c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão (Registro no CRM) 

 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
PADRÃO: 12 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, procedendo exame geral 

e obstétrico, solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira, controlar a pressão arterial 

e o peso da gestante, dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade, preencher 

fichas médicas das clientes, auxiliar, quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetais, atender 

ao parto e puerpério, dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante, prestar o devido 

atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista, prescrever tratamento adequado, 

participar de programas voltados para a saúde pública, exercer censura sobre produtos médicos de 

acordo com a sua especialidade, participar de juntas médicas, solicitar o concurso de outros médicos 

especializados em casos que requeiram esta providência; dirigir veículos no Exercício de suas 

funções e executar outras tarefas semelhantes. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Superior completo 

   c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão (Registro no CRM) 

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
PADRÃO: 12 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Examinar os pacientes internados e em observação; avaliar as condições de 

saúde e estabelecer o diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes; 

medicação, tratamento médico-terapêutico-profilático prescrevendo medicação, tratamento e dietas 

especiais; prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou designado pela 

chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos a sua área de competência; 

participar da equipe médico-cirúrgico quando solicitado; zelar pela manutenção e ordem dos 

materiais, equipamentos e local de trabalho; comunica ao seu superior imediato qualquer 

irregularidade; participa de projetos de treinamento e programas educativos; cumpre e faz cumprir as 

normas; propõem normas e rotinas relativas a sua área de competência; classifica e codifica doenças, 

operações e causa de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os registros das 

ações de sua competência; faz pedidos de material e equipamentos necessários à sua área de 

competência; faz parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor da saúde; atende 

crianças desde o nascimento até a adolescência, prestando assistência médica integral; dirigir 

veículos no Exercício de suas funções e executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Superior completo 

   c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão (Registro no CRM) 

 

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA  



 Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

Rua Francisco Marcantônio, nº 57 

CEP: 95.250-000                                                              Concurso Público nº 01/2016 
 

  
Página 27 

 

PADRÃO: 12 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Realizar observações clínicas-psiquiátricas e elaborar o laudo psiquiátrico legal 

correspondente, com diagnósticos, indicações terapêuticas e conclusão sobre a responsabilidade 

penal e periculosidade dos pacientes; fornecer pareceres psiquiátricos e criminológicos, solicitados 

pela justiça; comparecer em juízo ou perante o júri para prestar testemunho sobre assuntos 

especializados ou esclarecer aspectos técnicos; efetuar controle psiquiátrico em pacientes egressos do 

manicômio e sujeitos ao exame de liberdade vigiada, pó determinação de sentença judicial; ministrar 

tratamento médico-psiquiátrico para recuperação dos pacientes internados; supervisionar serviços de 

enfermagem e outros auxiliares; manter registros dos exames realizados para fins de diagnóstico, 

discussão e relatórios; dirigir veículos no Exercício de suas funções e executar outras tarefas afins e 

própria da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Superior completo 

   c) Habilitação: Legal e específica para o exercício da profissão (Registro no CRM) 

 

CARGO: OPERÁRIO 
PADRÃO: 02 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Realizar trabalhos em geral. 

Exemplos de Atribuições: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e elevar 

mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas, efetuar 

serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos das ruas e próprios 

municipais, proceder a limpeza de oficinas, baias, cocheiras, gaiolas, depósitos de lixo, e detritos 

orgânicos, nclusive em gabinetes sanitários públicos ou próprios municipais, cuidar dos sanitários, 

recolher lixo à domicílio, operando caminhões de asseio público, auxiliar em tarefas de construção 

de calçamento e pavimentação e contagem de materiais, auxiliar nos serviços de abastecimento de 

veículos, cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento, manejar instrumentos agrícolas, executar 

serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc.), aplicar 

inseticidas e fungicidas, auxiliar em serviços simples de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas, 

molhar plantas, cuidar de recipientes lixo, currais, terrenos baldios, e praças, alimentar animais sob 

supervisão, cuidar ferramentas, máquinas e veículos de qualquer natureza, executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito a trabalho em sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Alfabetizado. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 
PADRÃO: 08 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao trabalho, da 

orientação educacional e da ciência psicológica. 

Exemplos de Atribuições: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação 

das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e funções sob o ponto de vista 

psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar 
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pesquisas sobre atitudes, comportamento normal, motivação, tipos de liderança, averiguar causas de 

baixa produtividade, assessorar o treinamento em relações humanas, fazer psicoterapia breve, 

ludoterapia individual e grupal, com o acompanhamento clínico, para o tratamento dos casos, fazer 

exames de seleção em crianças para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como para 

contemplação com bolsa de estudos, empregar técnicas como testes de inteligência e bolsas de 

estudos, empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de conduta, etc. 

Atender crianças excepcionais, com problema de deficiência mental e sensorial ou portadora de 

desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se para escolas ou classes especiais; formular 

hipótese de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o 

caso estudado e interpretado à discussão em seminário; realizar pesquisas psicopedagógicos, 

confeccionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar 

relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento 

indicado a cada caso; conforme as necessidades psicológicas, escolares e sociais e profissionais do 

indivíduo, manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros , 

manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Psicologia, dirigir veículos no Exercício 

de suas funções e executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínimo de 18 anos 

   b) Instrução: Superior completo 

   c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão. (Registro no Conselho Regional de Psicologia). 

 

CARGO: PROFESSOR 

PADRÃO: 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento 

das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; 

contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino. 

b) Descrição Analítica: planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a 

realidade de sua classe; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar setores específicos de 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros 

de observância do aluno, participar de atividades extraclasse; coordenar a área de estudo; integrar 

órgãos complementares da escola; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária semanal de vinte horas (20h), a ser efetuado por área 

de especialização. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução formal: Habilitação legal para o exercício do cargo. 

b) Lotação: exclusivamente Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

CARGO: SERVENTE 
PADRÃO: 02 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Proceder a limpeza e conservação dos locais de trabalho, fazer a arrumação e 

remoção dos móveis, máquinas e materiais, preparar cafezinho, servi-lo e lavar xícaras. 

Exemplos de Atribuições: Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos edifícios, 

públicos, proceder à limpeza de pisos, vidros e lustres, móveis e instalações sanitárias, remover lixo 

e detritos, lavar e encerar soalhos, retirar pó de livros, estantes e armários, proceder à arrumação, 

conservação e remoção dos móveis, máquinas e materiais, atender telefones, anotar e transmitir 
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recados, preparar café e servi-lo, transportar volumes eventualmente, efetuar a entrega e o 

recebimento de expedientes ou correspondência, executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Horário de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

   b) Especial: Sujeito a trabalho em sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: mínima de 18 anos 

   b) Instrução: Alfabetizado. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
PADRÃO: 06-A 

ATRIBUIÇÕES: 

Síntese dos Deveres: Exercer as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de 

enfermagem. 

Exemplo de Atribuições: Assistir ao enfermeiro: No planejamento, programação, orientação e 

supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 

geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático da 

infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde; executar atividades de assistência de enfermagem; executar 

tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais 

como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; 

aplicar oxigenoterapia, nebulizar; executar tarefas referente à conservação e aplicação de vacinas; 

efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e 

proceder a sua leitura, para subsídio de diagnóstico, colher material para exames laboratoriais; 

prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; executar atividades de desinfecção e 

esterilização; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidade 

de saúde; integrar a equipe de saúde; participar de atividades de educação em saúde; dirigir veículos 

no Exercício de suas funções; realizar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

   b) Especial: Sujeito ao trabalho em sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 

   a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

   b) Instrução: Atenda aos requisitos do art. 7º da Lei Federal nº 7.498/86; 

   c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão e inscrito no Conselho de Enfermagem 

 

CARGO: TOPÓGRAFO 
PADRÃO: 06 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Executar pesquisas, trabalhos e arbitramentos relativos à topografia, mediante 

supervisão do engenheiro responsável. 

Descrição Analítica: Operar com os equipamentos indispensáveis ao ofício, a exemplo do 

denominado Estação Total, com os respectivos softwares; fazer demarcações e discriminações de 

terras, extraindo seus respectivos mapas e desenhos; dirigir a locação de estradas e respectivas obras 

municipais, com serviços de alinhamento e altimetria; executar trabalhos de topografia, 

levantamentos, locações, nivelamentos, medições, incluindo o cálculo das respectivas cadernetas e 

planilhas; fazer estudos de "grades"; preparar traçados de perfis; realizar medições de terras e as 

avaliações correspondentes; dirigir veículos no Exercício de suas funções e executar outras tarefas 

correlatas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7498.htm#art7
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

   a) Geral: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

   a) Idade: Mínima de 18 anos; 

   b) Instrução: Ensino Médio completo. 

   c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão, (Registro no CREA), inclusive 

georreferenciamento. 
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Anexo II - Formulário de requerimento – pessoa com deficiência ou necessidades especiais. 

 

Nome do candidato: ____________________________________________________________  

 

Nº da inscrição: ___________________ Cargo: ____________________________________ 

 

(   )Venho por meio deste solicitar condições especiais para o dia de prova. 

 

(   )Venho por meio deste solicitar inscrição em vaga destinada à deficientes, conforme legislação. 

 

 

Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova: 

 

(   ) Acesso facilitado  

(   ) Auxílio para preenchimento da Cartão Resposta 

(   ) Caderno de Prova ampliado (ampliação padrão A3) 

(   ) Caderno de Prova ampliado (Fonte 24) 

(   ) Guia intérprete 

(   ) Intérprete de Libras 

(   ) Ledor 

(   ) Leitura labial 

(   ) Mesa para Cadeirante/Adaptada 

(   ) Sala climatizada  

(   ) Sala para Amamentação 

(   ) Sala próxima ao banheiro 

(   ) Sala térrea ou acesso com uso de elevador 

(   ) Sistema de Leitura de Texto (JAWS) 

(   ) Tempo adicional de 1 hora 

(   ) Uso de cadeira acolchoada ou uso de almofada 

(  ) Uso de computador - prova eletrônica: possibilidade de ampliação da fonte ou uso da lupa eletrônica para 

a leitura do caderno de prova. 

(   ) Uso de prótese auditiva 

(   ) Outra adaptação: Qual?_________________________________ 

Motivo/Justificativa:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________ 

 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____________________________________ 

 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento, de acordo com 

o disposto no Edital de Abertura e Inscrições. 

 

___________________, _____ de ______________de 20___. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Anexo III - Programa da prova teórico-objetiva. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Para cargos que exijam Ensino Fundamental. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Leitura e compreensão de textos: Interpretação: compreensão global do texto, ideias centrais e 

secundárias, inferências, função de elementos coesivos; Significação das palavras e expressões no 

texto; Substituição de palavras e expressões no texto; Estruturação do texto e dos parágrafos; 

Variedades de texto e de linguagem. Sintaxe: Frase, período e oração; Discurso direto e indireto; 

Pontuação e concordância; Funções e classes de palavras. Morfologia: Classes de palavras 

(emprego); Funções das classes de palavras; Ortografia: Sistema oficial vigente; Relações entre 

fonemas e letras. Redação Oficial. 

REFERÊNCIAS:  

BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2006.  

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. Ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2008.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da língua portuguesa. 6ª. Ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2007.  

LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal. 5ª Ed. São Paulo: Ática, 2010.  

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5. ed. 3ª 

reimpressão. São Paulo: Ática, 2008. 

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Para cargos que exijam Ensino Médio e/ou Técnico. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Leitura e compreensão de textos: Assunto. Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. 

Relação entre ideias. Ideia central e intenção comunicativa. Efeitos de sentido. Figuras de 

Linguagem. Recursos de argumentação. Coesão e coerência textuais. Léxico: Significação das 

palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e expressões no texto. Estrutura e formação 

de palavras (valor dos afixos e dos radicais). Fonologia: Conceito de fonemas. Relações entre 

fonemas e grafias. Encontros vocálicos e consonantais. Ortografia: sistema oficial vigente. 

Acentuação gráfica e acentuação tônica. Morfologia e Sintaxe: Classes de palavras: emprego e 

flexões. Período simples e período composto: colocação de termos e orações no período. 

Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes 

relativos. Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Relações morfossintáticas. Orações 

reduzidas: classificação e expansão. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Paralelismo de regência. Vozes verbais e sua conversão. Sintaxe de colocação. Emprego dos modos 

e tempos verbais. Emprego do infinitivo. Emprego do acento indicativo de crase. Sinais de 

pontuação. Redação Oficial. 

REFERÊNCIAS:  

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2006.  

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. Ed. São Paulo: 
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Companhia Editora Nacional, 2008.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da língua portuguesa. 6ª. Ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2007.  

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 6ª Ed. São 

Paulo: Ática, 2008.  

HOLLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 5ª Ed. Curitiba: 

Positivo: 2010.  

KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2013.  

KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 

2013  

LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal. 5ª Ed. São Paulo: Ática, 2010.  

____. Dicionário Prático de Regência Verbal. 9ª Ed. São Paulo: Ática, 2010.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Para cargos que exijam Ensino Superior. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Leitura e compreensão de textos: Assunto. Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. 

Relação entre ideias. Ideia central e intenção comunicativa. Efeitos de sentido. Figuras de 

Linguagem. Recursos de argumentação. Recursos de argumentação. Coesão e coerência textuais. 

Léxico: Significação das palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e expressões no 

texto.  Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais).  Fonologia: Conceito de 

fonemas. Relações entre fonemas e grafias. Encontros vocálicos e consonantais. Ortografia: sistema 

oficial vigente: Acentuação gráfica e acentuação tônica. Morfologia e Sintaxe: Classes de palavras: 

emprego e flexões. Período simples e período composto: colocação de termos e orações no período. 

Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes 

relativos. Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Relações morfossintáticas. Orações 

reduzidas: classificação e expansão. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Paralelismo de regência. Vozes verbais e sua conversão. Sintaxe de colocação. Emprego dos modos 

e tempos verbais. Emprego do infinitivo. Emprego do acento indicativo de crase. Sinais de 

pontuação. Redação Oficial. 

REFERÊNCIAS:  

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2006.  

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. Ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2008.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da língua portuguesa. 6ª. Ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2007.  

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 6ª Ed. São 

Paulo: Ática, 2008.  
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HOLLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 5ª Ed. Curitiba: 

Positivo: 2010.  

KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2013.  

KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 

2013  

LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal. 5ª Ed. São Paulo: Ática, 2010.  

____. Dicionário Prático de Regência Verbal. 9ª Ed. São Paulo: Ática, 2010.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados.  

 

MATEMÁTICA – Para cargos que exijam Ensino Fundamental. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais: Operações 

fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) propriedades das 

operações, múltiplos e divisores, números primos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. 

Razões e Proporções – grandezas direta e inversamente proporcionais, divisão em partes direta e 

inversamente proporcionais, regra de três simples e composta. Sistema de Medidas: comprimento, 

capacidade, massa e tempo (unidades, transformação de unidades), sistema monetário brasileiro.  

REFERÊNCIAS: 

BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI, José Ruy. Matemática - Uma nova abordagem. Volumes 

1,2 e 3. São Paulo: Editora FTD, 2011.  

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. 3ª Edição. São Paulo: 

Editora Ática, 2008.  

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN David; PÉRIGO Roberto. Matemática – volume 

único - 5ª Ed. Editora Atual, 2011.  

ROSSO Jr., Antonio Carlos; FURTADO, Patrícia. MATEMÁTICA – Uma Ciência para a Vida. 

Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Harbra, 2011.  

GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. A conquista da 

matemática. 5ª a 8ª séries. São Paulo: FTD, 2002.  

Filho, Sérgio de Carvalho; Campos, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado. Campus, Elsevir, 2013.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

MATEMÁTICA – Para cargos que exijam Ensino Médio. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Funções Reais: Ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e imagem, função do 1º grau, 

função do 2º grau– valor de máximo e mínimo de uma função do 2º grau. Equações de 1º e 2º graus. 

Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. Trigonometria: Semelhança de triângulos. 

Teorema de Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. 

Geometria Plana (triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos): cálculo de área e perímetro. 

Circunferência e Círculo: comprimento da circunferência, área do círculo. Noções de Geometria 

Espacial – cálculo do volume de paralelepípedos e cilindros circulares retos. 

REFERÊNCIAS: 
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BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI, José Ruy. Matemática - Uma nova abordagem. Volumes 

1,2 e 3. São Paulo: Editora FTD, 2011.  

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. 3ª Edição. São Paulo: 

Editora Ática, 2008.  

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN David; PÉRIGO Roberto. Matemática – volume 

único - 5ª Ed. Editora Atual, 2011.  

ROSSO Jr., Antonio Carlos; FURTADO, Patrícia. MATEMÁTICA – Uma Ciência para a Vida. 

Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Harbra, 2011.  

GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. A conquista da 

matemática. 5ª a 8ª séries. São Paulo: FTD, 2002.  

Filho, Sérgio de Carvalho; Campos, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado. Campus, Elsevir, 2013.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

INFORMÁTICA – Para cargos que exijam Ensino Superior. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows e suas versões: Área de Trabalho 

(Exibir, Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e menu Iniciar (Documentos, Imagens, 

Computador, Painel de Controle, Dispositivos e Impressoras, Programa Padrão, Ajuda e Suporte, 

Desligar, Todos os exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, identificar, usar e 

configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, ícones, 

janelas, teclado e/ou mouse; Propriedades da Barra de Tarefas e do menu Iniciar e Gerenciador de 

tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, identificar, usar, fechar PROGRAMA e configurar, 

utilizando as partes da janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, 

ícones e etc.), teclado e/ou mouse. Janelas para facilitar a navegação no Windows e o trabalho com 

arquivos, pastas e bibliotecas, Painel de Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, 

identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e 

ícones; usar as funcionalidades das janelas, programa e aplicativos utilizando as partes da janela 

(botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou 

mouse; Realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, 

copiar, mover, criar, criar atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir 

com, editar, enviar para, propriedades e etc.; Identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, 

arquivos, pastas, ícones e atalhos; e Aplicar teclas de atalho para qualquer operação. Conhecimentos 

sobre o programa Microsoft Word 2013: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e 

personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de 

ferramentas, guias, grupos e botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, 

idioma, modos de exibição do documento e zoom; abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, 

alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, 

guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; identificar e utilizar os botões e ícones das 

barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, 

Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a 

formatação de textos e documentos; saber identificar as configurações e configurar as Opções do 

Word; saber usar a Ajuda; e aplicar teclas de atalho para qualquer operação. Conhecimentos sobre o 

programa Microsoft Excel 2013: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e 

personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de 

ferramentas, guias, grupos e botões; definir e identificar célula, planilha e pasta; abrir, fechar, criar, 

visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, 
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utilizando as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado 

e/ou mouse; saber selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; identificar e 

utilizar os ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, 

Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células, configurar, 

reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção de células; identificar e 

utilizar os botões das guias e grupos Início, Inserir, Layout da página, Fórmulas, Dados, Revisão e 

Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação documentos; saber usar 

a Ajuda; aplicar teclas de atalho para qualquer operação; e reconhecer fórmulas. Internet Explorer 10 

e versões superiores: identificar o ambiente, características e componentes da janela principal do 

Internet Explorer; identificar e usar as funcionalidades da barra de ferramentas, de status e do 

Explorer; identificar e usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, 

Ferramentas e Ajuda; identificar e usar as funcionalidades das barras de Menus, Favoritos, Botões do 

Modo de Exibição de Compatibilidade, Barra de Comandos, Barra de Status; e saber bloquear a 

barra de ferramentas e identificar, alterar e usar a opção Personalizar; utilizar teclas de atalho para 

qualquer operação. 

REFERÊNCIAS: 

MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer (Ajuda eletrônica integrada ao 

Programa Internet Explorer).  

MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 

MS Excel).  

MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 

MS Word).  

MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows. (Ajuda eletrônica integrada ao MS 

Windows 8).  

MICROSOFT PRESS, Dicionário de Informática. Tradução de Valeria Chamon. Campus. 

NORTON, Peter. Introdução à Informática. Makron Books.  

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Campus.  

Manuais e apostilas de referência do Pacote Office e ajuda on-line (help). 

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

ATUALIDADES – Para cargos que exijam Ensino Fundamental. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Dados históricos, geopolíticos e socioeconômicos, do município, do estado, do país e do mundo. 

Fatos relevantes da atualidade no Brasil e no Mundo e suas vinculações históricas. Informações 

atuais sobre artes, esportes e cultura, no Brasil e Mundo. Meio Ambiente. Política e cidadania no 

Brasil. História do Município. Fatos relevantes do Município. Meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável e ecologia. 

REFERÊNCIAS: 

Almanaque Abril – Editora Abril. 

Jornais e revistas da atualidade.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicado. 

 

ATUALIDADES – Para cargos que exijam Ensino Médio e/ou Técnico. 
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PROGRAMA DE PROVA: 

Dados históricos, geopolíticos e socioeconômicos, do município, do estado, do país e do mundo. 

Fatos relevantes da atualidade no Brasil e no Mundo e suas vinculações históricas. Informações 

atuais sobre artes, esportes e cultura, no Brasil e Mundo. Meio Ambiente. Política e cidadania no 

Brasil. História do Município. Fatos relevantes do Município. Meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável e ecologia. 

REFERÊNCIAS: 

Almanaque Abril – Editora Abril. 

Jornais e revistas da atualidade.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicado. 

 

ATUALIDADES - Para cargos que exijam Ensino Superior. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Dados históricos, geopolíticos e socioeconômicos, do município, do estado, do país e do mundo. 

Fatos relevantes da atualidade no Brasil e no Mundo e suas vinculações históricas. Informações 

atuais sobre artes, esportes e cultura, no Brasil e Mundo. Meio Ambiente. Política e cidadania no 

Brasil. História do Município. Fatos relevantes do Município. Meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável e ecologia. 

REFERÊNCIAS: 

Almanaque Abril – Editora Abril. 

Jornais e revistas da atualidade.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicado. 

 

LEGISLAÇÃO – Para cargos que exijam Ensino Médio e/ou Técnico. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Lei Orgânica da Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS e Regime Jurídico dos Servidores e 

alterações. 

REFERÊNCIAS:  

Lei orgânica da Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS e alterações. 

Lei Municipal n° 2.109 de 30 de dezembro de 2002. 

 

LEGISLAÇÃO – Para cargos que exijam Ensino Superior. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Lei Orgânica da Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS e Regime Jurídico dos Servidores e 

alterações. 

REFERÊNCIAS:  

Lei orgânica da Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS e alterações. 

Lei Municipal n° 2.109 de 30 de dezembro de 2002.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Educador Social. 

PROGRAMA DE PROVA:  

A política pública da assistência Social: a) princípios b) diretrizes c) objetivos d) eixos estruturantes 

e) usuários f) tipos de proteção g) programas, projetos, serviços e benefícios de assistência social h) 

controle social i) Rede Socioassistencial j) financiamento. Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). 
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Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes. Medidas Socioeducativas: Liberdade 

Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Adoção. Família: a) Conceitos b) 

Família na contemporaneidade c) Relações e conflitos familiares d) Convivência familiar e 

comunitária. Adolescência e Juventude. Questionamentos sobre: Cuidados e atenção com crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. Questionamentos sobre a importância dos cuidados na Primeira 

Infância/Desenvolvimento Infantil. População em situação de rua. Trabalho Infantil. Da 

Dependência Química. Das Pessoas com deficiência: a) tipos de deficiência b) programas, projetos e 

serviços para pessoas com deficiência. Trabalhos em grupo e a organização do trabalho 

sócioeducativo. Violência: a) formas de violência: negligência, física, psicológica, sexual (abuso e 

expolação). Questões de gênero. Violência contra a mulher. Educação Social: a) fundamentos b) 

conceito c) Pedagogia Social d) Educação Social e contexto da intervenção e) O papel do educador e 

relação educador-educando. Higiene: a) Importância. b) Higiene física. c) Mental e social. d) A 

higiene e a saúde. e) Hábitos de higiene. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 

05/10/88, atualizada até a Emenda Constitucional nº 67, de 22/12/2010. TÍTULO VIII – Da Ordem 

Social - Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Jovem, § 1º inciso II.  

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

Adolescente – ECA Capítulo IV Arts. 112 ao 125.  

BRASIL. Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009. Dispõe sobre Adoção e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e alterações - Lei Orgânica da Assistência Social 

- LOAS.  

BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e alterações - Dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 

difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

providências. 

BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 - Regulamenta a Lei nº 7.853/89 e dá outras 

providências. 

BRASIL – Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha - Cria mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8 o do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 

sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 

Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.  

BRASIL. Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 – Aprova a Tipificação Nacional dos 

Serviços Sócioassistenciais.  

BRASIL. Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005 – Aprova a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social – NOB-SUAS.  

BRASIL. Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004 - Aprova a Política Nacional de 

Assistência Social.  

BRASIL. Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006 - Aprova a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos. 

BRASIL. Orientações Técnicas Centros de Referência da Assistência Social CRAS – Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS - 2009  

BRASIL. Orientações Técnicas Centros de Referência Especializado da Assistência Social CREAS – 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS - 2006  

BRASIL. Orientações Técnicas Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes - Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – 2009  

BRASIL. Sistema Nacional Socioeducativo – SINASE. Secretaria Especial dos Direitos Humanos – 

2006  

BRASIL. Política Nacional da População em Situação de Rua. Decreto Federal nº 7.053, de 23 de 

dezembro de 2009.  

BRASIL. Política Nacional sobre Drogas aprovada pela Resolução Nº 03, de 27 de outubro de 2005 

do Conselho Nacional Antidrogas (CONAD);  

BRASIL. Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD – Lei 11.343 de 23 de 

agosto de 2006;  

BRASIL. Política Nacional sobre o Álcool – Decreto 6.117 de 22 de maio de 2007.  

BRANDÃO, C.R. A educação como cultura. São Paulo. Brasiliense.  

CARVALHO, Alysson (Org.). Saúde da Criança. UFMG.  

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. A Família Contemporânea em Debate. Cortez.  

CRAIDY, Carmem Maria & KAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: pra que te 

quero? Artmed.  

CRAIDY, Carmem Maria (Org.). Medidas socioeducativas: da repressão à educação: a experiência 

do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

UFRGS.  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Paz e Terra.  

______. Educação e mudança. Paz & Terra.  

GOLDSCHMIED, Elinor. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. Artmed.  

GOWDAK, Demétrio. Ciências Natureza e Vida. FTD.  

HUTZ, Cláudio Simon. Situações de Risco e Vulnerabilidade na Infância e na Adolescência: 

aspectos teóricos e estratégias de intervenção. São Paulo.  

OLIVEIRA. Walter Ferreira de. Educação Social de Rua - As bases políticas e pedagógicas para uma 

educação popular. Artmed.  

OUTEIRAL, José O. Adolescer - Estudos Revisados sobre Adolescência. Revinter.  

PEREIRA, Denise Zimpek (Org.). Criando Crianças da Concepção aos 6 anos. Artmed.  

PEREIRA, Denise Zimpek [et al.]. Criando Crianças. Magister.  

PINTO, Ziraldo Alves. Manual de sobrevivência do Menino Maluquinho. L&PM.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Eletricista. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Princípios básicos e Leis da eletricidade. Conhecimentos sobre sistemas elétricos em geral. 

Instalação, manutenção e reparos de sistemas elétricos em geral. Materiais e ferramentas utilizados 

nas instalações elétricas. Desenhos e simbologias utilizadas em projetos. Unidades de medida e 

grandezas elétricas. Equipamentos elétricos. Instrumentos de medição elétrica. Dimensionamento de 

circuitos e determinação da potência a instalar. Lâmpadas e sistemas de iluminação. Noções de 

segurança do trabalho, higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. 

Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. Primeiros socorros. NBRs. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: instalações elétricas de 

baixa tensão.  

MINISTÉRIOS DO TRABALHO. NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.  

CREDER, H. Instalações elétricas. LTC. 

LARA, Luiz Alcides Mesquita. Instalações elétricas. IFMG.  

MILLER. R. H. Operação de sistemas de potência. McGraw-Hill.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Escriturário. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Atos Administrativos. 

Processo e procedimento administrativo. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. 

Servidores Públicos. Redação Oficial: princípios, características e qualidades, linguagem, digitação 

qualitativa - normas e recomendações, formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do 

signatário, expressões e vocábulos latinos de uso frequente, elementos de ortografia e gramática, 

padrão ofício, fax, correio eletrônico, documentos (conceitos e definições, generalidades, tipos, 

partes, apresentação, forma e estrutura, padronização, diagramação). Documentação e arquivo. 

Cuidados com o ambiente de trabalho, noções de segurança do trabalho e noções de higiene do/no 

local de trabalho. Legislação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.  

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências.  

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.  

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações. Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal.  

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. Método.  

BRASIL. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República. 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Editora Atlas S.A.  

KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial Normas e Modelos. Edita. 

MEDEIROS, J. B. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho. Atlas. 

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Farmacêutico. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Imunologia: AIDS e outras Imunodeficiências; Visão geral do sistema imune; Células órgãos do 

sistema imune; Reações de hipersensibilidade, Vacinas; Câncer e o Sistema imune; Hepatites, 

Rubéolas, Bactérias, Protozoários. Fungos: infecções, aspectos morfológicos, micoses superficiais, 

métodos de diagnóstico, micoses cutâneas, micoses profundas e sistêmicas, testes fisiológicos, 

dermatofitóses. Bioquímica: amostras, análise para fracionamento, provas da função renal, provas 

hepáticas, provas do trato biliar, provas glicêmicas, hormônios, colesterol e suas frações. 

Hematologia: exames hematológicos (anemias, leucemias, linfomas, coagulação sangüínea), 

hemograma, avaliação de eritrócitos, leucócitos, plaquetas, achados hematológicos normais e 

patológicos. Urinálise. Parasitológicos. Microbiologia: Bactérias, fungos e parasitas, vírus. Avaliação 

de líquor. Metodologias de diagnóstico em análises clínicas. Coleta, acondicionamento e preparação 

de materiais para as análises laboratoriais. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H.; POBER, J.S. Imunologia Celular e Molecular. Revinter.  

BAIN, B.J. Células Sanguíneas – Um guia prático. Artmed.  

BURTIS, C.A.; ASHWOOD, E.R.;TIETZ. Fundamentos de química clínica. Guanabara Koogan.  

DE CARLI, G.A. Diagnóstico Laboratorial das Parasitoses Humanas. MEDSI.  

FAILACE, R. Hemograma - Manual de Interpretação. Artmed.  

FERREIRA, W.A.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e 

Auto Imunes. Guanabara Koogan.  

HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. Manole.  

MOURA, R.A.; Wada, C.S.; PURCHIO, A.; ALMEIDA, T.V. Técnicas de Laboratório. Atheneu.  

OPLUSTIL, C.P.; ZOCCOLI, C.M.; TOBOUTI, N.R.; SINTO, S.I. Procedimentos Básicos em 

Microbiologia Clínica. Sarvier.  

RAPAPORT, S.I. Hematologia – Introdução. Roca.  

RAVEL, R. Laboratório Clínico – Aplicação Clínica dos Dados Laboratoriais. Guanabara Koogan.  

ROSSI, F.; ANDREAZZI, D.B. Resistência Bacteriana – Interpretando o antibiograma. Atheneu.  

SOARES, J.L.M.F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA, D.D.; LEITE, V.R.S. Métodos Diagnósticos - 

Consulta rápida. Artmed.  

STRASINGER, S.K. Uroanálise e fluidos biológicos. Panamericana.  

XAVIER, R. M.; ALBUQUERQUE, G.C.; BARROS, E. Laboratório na Prática - Consulta rápida. 

Artmed. 

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 
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diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Médico Clínico Geral. 

PROGRAMA DE PROVA:  

LEGISLAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA: Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde 

coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura 

e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; 

Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 

prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da 

criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, 

tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. 

Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde. Ética Profissional. Legislação. MEDICINA GERAL: Anatomia. Embriologia. 

Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. 

Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, 

investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. Doenças 

Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho 

Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e 

do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e 

Musculoesqueléticas. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e 

Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. 

Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças 

Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e 

Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. 

Epidemiologia Clínica. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a 

promoção e recuperação da saúde e dá outras providências.  

BRASIL. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.  

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 

de Saúde. 

DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina Ambulatorial - Condutas de Atenção Primária Baseadas em 

Evidências. Artmed.  

FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. (orgs.). Epidemiologia 

Clínica - Elementos Essenciais. Artmed.  

FREITAS, Fernando. Rotinas em Ginecologia. Artmed. - FREITAS, Fernando. Rotinas em 

Obstetrícia. Artmed.  

GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman Cecil Medicina (Vol. 1 e 2). Elsevier.  

GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (orgs.). Tratado de Medicina de Família e 
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Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Artmed.  

HOFFMAN, Barbara L. [et al.]. Ginecologia de Williams. McGraw-Hill.  

KLIEGMAN, Robert M. [et al.]. Nelson Tratado de Pediatria (Vol. 1 e 2). Elsevier. 

LONGO, Dan L. [et al.]. Medicina Interna de Harrison (Vol. 1 e 2). Artmed.  

LOPES, Antonio Carlos. Clínica Médica - Diagnóstico e Tratamento (todos os volumes). Atheneu 

Editora.  

MANSUR, Carlos Gustavo (org.). Psiquiatria para o Médico Generalista. Artmed.  

MCPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A.; RABOW, Michael W. CURRENT: Medicina: 

Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.  

SOARES, J.L.M.F.; ROSA, D.D.; LEITE, V.R.S.; PASQUALOTTO, A.C. Métodos Diagnósticos: 

Consulta Rápida. Artmed.  

SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. CURRENT: Medicina de 

Família e Comunidade - Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.  

STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica Médica - Consulta Rápida. Artmed.  

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos Clínicos em Medicina de Família e 

Comunidade. McGrawHill.  

TOY, Eugene C.; PATLAN JR., John T. Casos Clínicos em Medicina Interna. Artmed. 

Código de Ética Profissional.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Médico Ginecologista. 

PROGRAMA DE PROVA:  

LEGISLAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA: Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde 

coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura 

e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; 

Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 

prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da 

criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, 

tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. 

Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde. Ética Profissional. Legislação. MEDICINA GERAL E ESPECIALIDADE: 

Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. 

Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do paciente: anamnese, 

exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 

Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do 

Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos 

Bilares e do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e 

Musculoesqueléticas. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e 

Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. 

Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças 

Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e 
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Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. 

Epidemiologia Clínica. Ginecologia geral. Amenorreias. Climatério. Consulta ginecológica. Doenças 

da mama. Doenças sexualmente transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. 

Endometriose. Ginecologia infanto-juvenil. Infecções genitais. Neoplasias genitais e doenças 

vulvogenitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. Sangramento genital. Sexologia. Tensão 

pré-menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia geral. Abortamento. Amamentação. 

Assistência ao parto. Assistência pré- natal. Diabete gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença 

hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica. 

Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-

cirúrgicas na gestação. Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. 

Puerpério. Ruptura prematura de membranas. Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia 

obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a amamentação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a 

promoção e recuperação da saúde e dá outras providências. 

BRASIL. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.  

Código de Ética Profissional.  

Publicações do Ministério da Saúde que disponham sobre os conteúdos indicados.  

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 

de Saúde.  

CAMARGOS, A. F.; MELO, V. H.; CARNEIRO, M. M.; REIS, F. M. Ginecologia ambulatorial: 

baseada em evidências científicas. Coopmed.  

CUNNINGHAM, G.; LEVENO, K. J.; BLOOM, S.L.; HAUTH, J.C.; GILSTRAP, L.C.; 

WENSTROM, K.D. Williams Obstetrics. Mcgraw Hill Companies. 

DE CHERNEY. A. PERNOLL. MARTIN. Current - Obstetria & Gynecologia - Diagnosis & 

Treatment. Appleton & Lange.  

DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina Ambulatorial - Condutas de Atenção Primária Baseadas em 

Evidências. Artmed.  

FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. (orgs.). Epidemiologia 

Clínica - Elementos Essenciais. Artmed.  

FREITAS, Fernando. Rotinas em Ginecologia. Artmed. 

FREITAS, Fernando. Rotinas em Obstetrícia. Artmed.  

GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman Cecil Medicina (Vol. 1 e 2). Elsevier.  

GIORDANO, M. G. Endocrinologia Ginecológica e Reprodutiva. Rubio.  

GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (orgs.). Tratado de Medicina de Família e 

Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Artmed.  
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HOFFMAN, Barbara L. [et al.]. Ginecologia de Williams. McGraw-Hill.  

KLIEGMAN, Robert M. [et al.]. Nelson Tratado de Pediatria (Vol. 1 e 2). Elsevier. 

LONGO, Dan L. [et al.]. Medicina Interna de Harrison (Vol. 1 e 2). Artmed.  

LOPES, Antonio Carlos. Clínica Médica - Diagnóstico e Tratamento (todos os volumes). Atheneu 

Editora.  

MANSUR, Carlos Gustavo (org.). Psiquiatria para o Médico Generalista. Artmed.  

MCPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A.; RABOW, Michael W. CURRENT: Medicina: 

Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.  

SOARES, J.L.M.F.; ROSA, D.D.; LEITE, V.R.S.; PASQUALOTTO, A.C. Métodos Diagnósticos: 

Consulta Rápida. Artmed.  

SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. CURRENT: Medicina de 

Família e Comunidade - Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.  

SPEROFF, L.; GLASS, R.; KASE, N. Endocrinologia Ginecológica e Infertilidade. Manole. 

STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica Médica - Consulta Rápida. Artmed.  

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos Clínicos em Medicina de Família e 

Comunidade. McGrawHill.  

TOY, Eugene C.; PATLAN JR., John T. Casos Clínicos em Medicina Interna. Artmed.  

BEREK, J.S. Berek & Novak’s Gynecology. Lippincott. 

ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. Manole. 

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Médico Psiquiatra.  

PROGRAMA DE PROVA:  

LEGISLAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA: Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde 

coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura 

e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; 

Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 

prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da 

criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, 

tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. 

Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde. Ética Profissional. Legislação. MEDICINA GERAL E ESPECIALIDADE: 

Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. 

Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do paciente: anamnese, 

exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 

Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do 

Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos 

Bilares e do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e 

Musculoesqueléticas. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e 

Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. 
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Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças 

Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e 

Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. 

Epidemiologia Clínica. Assistência Médica Pediátrica. Consulta do adolescente e pediátrica; triagem, 

orientação e aconselhamento em Saúde Infantil. Crescimento, Desenvolvimento e Comportamento. 

Distúrbios Comportamentais e Transtornos Psiquiátricos. Transtornos de Aprendizagem. Terapia 

Medicamentosa Pediátrica. Doenças agudas na infância e adolescência. Distúrbios Genéticos do 

Metabolismo. Medicina da Adolescência. Distúrbios Alérgicos. Doenças Reumáticas na Infância. 

Doenças Infecciosas. Doenças Urológicas em Recém-nascidos e Crianças. Problemas Ginecológicos 

da Infância. Distúrbios Ósseos e Articulares. Distúrbios nutricionais. Distúrbios metabólicos e 

respiratórios do recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais. Lesões ao nascimento: asfixia 

neonatal, hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. Triagem neonatal: erros inatos do 

metabolismo. Aleitamento materno. Crescimento e desenvolvimento. Imunizações. Nutrição do 

lactente, da criança e do adolescente. Prevenção de trauma. Anemias. Asma brônquica. Constipação. 

Convulsão infância e estado de mal epilético. Desidratação e terapia de reidratação oral. Diabete 

melito. Diarreias. Doenças infectocontagiosas. Enurese noturna. Fibrose cística. Glomerulonefrite 

difusa aguda. Hepatites. Hiperatividade. Infecções do trato urinário. Infecções de vias aéreas 

superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central.  Insuficiências cardíaca e renal. 

Leucemias e tumores sólidos da infância. Parasitoses intestinais.  Dermatoses comuns da infância. 

Problemas ortopédicos mais comuns. Raquitismo. Refluxo gastroesofágico. Sepse. Sibilância do 

lactente (“lactente chiador”). SIDA / infecção pelo HIV. Síndrome da criança maltratada.  Síndrome 

da morte súbita da criança. Síndrome nefrótica/nefrítica. Manejo inicial de: Aspiração de corpo 

estranho, intoxicações agudas, queimaduras e afogamento. Antibioticoterapia nas infecções 

comunitárias e hospitalares. Assistência ao recémnascido. Desnutrição protéico-energética. Doenças 

exantemáticas. Doenças frequentes do período neonatal. Emergências pediátricas. Infecções 

pulmonares da infância. Prematuridade e restrição do crescimento intrauterino. Queixas frequentes 

no ambulatório pediátrico. Reanimação cardiorrespiratória (neonatal e pediátrica). Tuberculose na 

infância. Segurança da criança e do adolescente: injúrias intencionais e não intencionais. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a 

promoção e recuperação da saúde e dá outras providências.  

BRASIL. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.  

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 

de Saúde.  

AVERY, Gordon B.; FLETCHER, Mary Ann; MHAIRI, Macdonald G. Neonatologia: fisiopatologia 

e tratamento do recém-nascido. Guanabara Koogan. 

DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina Ambulatorial - Condutas de Atenção Primária Baseadas em 

Evidências. Artmed.  

FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. (orgs.). Epidemiologia 

Clínica - Elementos Essenciais. Artmed.  

FREITAS, Fernando. Rotinas em Ginecologia. Artmed.  
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FREITAS, Fernando. Rotinas em Obstetrícia. Artmed.  

GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman Cecil Medicina (Vol. 1 e 2). Elsevier. 

GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (orgs.). Tratado de Medicina de Família e 

Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Artmed.  

HAY, William W.; LEVIN, Myron J.; SONDHEIMER, Judith M.; DETERDING, Robin R. 

CURRENT: Pediatria. McGrawHill, Artmed. 

HOFFMAN, Barbara L. [et al.]. Ginecologia de Williams. McGraw-Hill.  

KLIEGMAN, Robert M. [et al.]. Nelson Tratado de Pediatria (Vol. 1 e 2). Elsevier. 

LONGO, Dan L. [et al.]. Medicina Interna de Harrison (Vol. 1 e 2). Artmed.  

LOPES, Antonio Carlos. Clínica Médica - Diagnóstico e Tratamento (todos os volumes). Atheneu 

Editora.  

LOPEZ, FA, Campos Jr. D. Tratado de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria. Editora Manole.  

MANSUR, Carlos Gustavo (org.). Psiquiatria para o Médico Generalista. Artmed.  

MARCONDES E, VAZ FAC, RAMOS JLA, OKAY Y. Pediatria Básica. São Paulo: Editora 

Sarvier.  

MCPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A.; RABOW, Michael W. CURRENT: Medicina: 

Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.  

PITREZ, JOSÉ LUIZ BOHRER. PITREZ, MÁRCIO CONDESSA e Colaboradores. Pediatria 

Consulta Rápida. Artmed. 

SOARES, J.L.M.F.; ROSA, D.D.; LEITE, V.R.S.; PASQUALOTTO, A.C. Métodos Diagnósticos: 

Consulta Rápida. Artmed.  

SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. CURRENT: Medicina de 

Família e Comunidade - Diagnóstico e Tratamento. McGraw-Hill.  

STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica Médica - Consulta Rápida. Artmed.  

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos Clínicos em Medicina de Família e 

Comunidade. McGrawHill. 

TOY, Eugene C.; PATLAN JR., John T. Casos Clínicos em Medicina Interna. Artmed. 

Código de Ética Profissional.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –  Professor Séries Finais do Ensino Fundamental - 

(Educação Artística) 

PROGRAMA DE PROVA:  

LEGISLAÇÃO E DIDÁTICA GERAL:  O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Projetos 

Pedagógicos e Planejamento de Aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. Mediação da 

Aprendizagem. Avaliação. Currículo.  Sexualidade. Drogas. Fracasso Escolar. A Prática Educativa. 

Formação de Professores.  Educação de Jovens e Adultos. Mídia e Educação. Disciplina e Limites. 

Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. Relacionamento Pais e Escola, Ambiente 

Educacional e Familiar, Participação dos Pais. Diretrizes Curriculares Nacionais. História e 
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Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  Educação das Relações Étnico-Raciais. Educação para Todos. 

Legislação. ARTES: A Arte na Educação Escolar: Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino 

de Arte no Brasil. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Arte. Procedimentos 

pedagógicos em Arte: conteúdos, métodos e avaliação. Expressividade e representação da arte 

infantil e do adolescente. A Arte na História Universal: da pré-história à atualidade. Principais 

manifestações artísticas, características das tendências e artistas representantes. A Arte no Brasil: do 

período colonial à contemporaneidade. Arte, Comunicação e Cultura. As linguagens artísticas na 

atualidade. Manifestações artístico-culturais populares. Elementos de visualidade e suas relações 

compositivas. Técnicas de expressão. Concepções modernas e pós-modernas sobre ensino de arte. 

Conceitos básicos da música. Períodos da história da arte musical. Cultura musical brasileira. 

Folclore do Brasil. Evolução das artes cênicas. Papel das artes cênicas no processo educacional. 

Fundamentos básicos das artes cênicas na educação. Práticas promotoras de igualdade racial. 

História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. Princípios e objetivos da educação brasileira. 

Organização da educação no Brasil. Níveis e modalidades de ensino. Criança e adolescente: direitos 

e deveres legais. Plano Nacional de Educação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial.  

BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica.  

BRASIL. Parecer CNE/CP 003/2004, aprovado em 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. 

BRASIL. Ministério da Educação. Coleção Educação para Todos - Vol. 2, 5 a 9, 11 a 15, 29 e 30.  

BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais. 

SECAD, 2006.  

BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos - Orientações Gerais. 2004.  

BRASIL. Ministério da Educação. Caderno de Reflexões - Jovens de 15 a 17 Anos no Ensino 

Fundamental. 2011.  

BEYER, Hugo Otto. Inclusão e Avaliação na escola de alunos com necessidades educacionais 

especiais. Editora Mediação. 

BOYNTON, Mark; BOYNTON, Christine. Prevenção e Resolução de Problemas Disciplinares: guia 

para educadores. Artmed.  

CARREIRA, Denise. Indicadores da qualidade na educação: relações raciais na escola. São Paulo: 

Ação Educativa.  

CARRETERO, Mario. Construir e Ensinar - as ciências sociais e a história. Artmed.  

COLL, C, MARCHESI, A; PALACIOS J. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Vol. 3. 

Artmed.  

DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa. Autores Associados.  
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DEMO, Pedro. Ser Professor: é cuidar que o aluno aprenda. Ed. Mediação.  

DURANTE, MARTA. Alfabetização de Adultos: leitura e produção de textos. Artes Médicas.  

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Televisão & Educação - Fruir e Pensar a TV. Autêntica.  

FREIRE & SHOR, Paulo. Medo e Ousadia. Paz e Terra. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - Saberes Necessários à Prática Educativa. Paz E Terra.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia dos Sonhos Possíveis. Editora UNESP.  

GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. Ática.  

GIANCATERINO, Roberto. Escola, Professor, Aluno. Madras. 

HERNANDEZ, Fernando, VENTURA, Montserrat. A Organização do Currículo por Projetos de 

Trabalho. Artmed.  

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção de pré-escola à 

universidade. Mediação.  

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mito e Desafio. Ed. Mediação.  

HOFFMANN, Jussara. Avaliar para Promover. Ed. Mediação.  

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. Cortez.  

MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos. Artmed.  

MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar: o que é? Por quê? Como fazer? Editora 

Moderna.  

MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-brasileira. Editora Contexto.  

MEIER, Marcos; GARCIA, Sandra. Mediação da Aprendizagem: contribuições de Feuerstein e de 

Vigotsky. Edição do Autor. 

MORIN, E. A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Bertrand.  

MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Cortez.  

MUNANGA, Kabengele (org.). Superando o Racismo na escola. Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 

OUTEIRAL, José. Adolescer: estudos revisados sobre a adolescência. Revinter. 

PERRENOUD, Philippe. Dez novas Competências para Ensinar. Artmed.  

PIÑÓN, Ana; FUNARI, Pedro Paulo. A temática indígena na escola: subsídios para os professores. 

Editora Contexto. 

SACRISTÁN e GOMEZ. Compreender e Transformar o Ensino. Artmed.  

SEQUEIROS, Leandro. Educar para a Solidariedade: projeto didático para uma nova cultura de 

relações entre os povos. Artmed.  

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade; uma introdução às teorias do currículo. 

Autêntica. 

STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Trad. Magda 
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França Lopes. Artmed.  

TIBA, Içami. Juventude & Drogas: anjos caídos. Integrare. 

UNESCO, MEC. Interação escola-família: subsídios para práticas escolares. Brasília: 2009.  

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem: práticas de mudança por uma 

práxis transformadora. Libertad. 

WEISZ, Telma. O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. Ática.  

ZABALA, A. A Prática Educativa - como ensinar. Artmed. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 5.692/71.  

Brasília, MEC, 1971. _______ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. Brasília: 

Editora do Brasil, 1996.  

_______ Secretaria de Educação Fundamental.  

BARBOSA, Ana Mae. Teoria e prática da Educação Artística. São Paulo: Editora Cultrix, 1975.  

BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação: conflitos e acertos. São Paulo: Max Limonade, sd. Reflexões 

sobre a Arte. 5ª ed. São Paulo: Ática, 1995.  

BOSI, Alfredo. BARBOSA, Ana Mae (org.), Inquietações e mudanças no Ensino da Arte – São 

Paulo: Cortez, 2003.  

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 3. ed. – São Paulo: Cortez, 1998.  

COLI, Jorge. O que é arte? São Paulo: Brasiliense, 2004.  

COLL, César [et al.] Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.  

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000.  

DERDYK, Edith. Formas de Pensar o Desenho: Desenvolvimento do grafismo infantil – 4. Ed. Porto 

Alegre: Zouk, 2010.  

DEWEY, John. "Art as experience." New York: Perigee Books, 1980 (1a edição 1934).  

DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Porque Arte-Educação? 6. ed. – Campinas, SP: Papirus, 1991. 

EISNER, Elliot. "The Arts and the creation of mind." New Haven: Yale University Press, 2002.  

FERRAZ, Maria Heloisa C. de T.; FUSARI, Maria Felisminda de R. e. Arte na Educação Escolar. 

São Paulo: Cortez, 1992.  

FUSARI, Maria Felisminda de Rezende e. Metodologia do Ensino de Arte. 2. ed. - São Paulo: 

Cortez, 1999.  

FUSARI, Maria Felisminda de Rezende e. FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo. Arte na 

educação escolar. São Paulo: Cortez, 1992.  

HERNANDEZ, Fernando & VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. 

Porto Alegre: Artmed, 1998.  

IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender Arte: sala de aula e formação de professores. Porto 

Alegre: Artmed, 2003.  

MÖDINGER, Carlos Roberto. (et.al.), Práticas Pedagógicas em Artes: espaço, tempo e corporeidade 
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– Erechim: Edelbra, 2012.  

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, Brasil: MEC/SEF, 1997.  

Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Volume 6 - Brasília: MEC/SEF, 1997.  

PERKINS, David and LEONDAR, Barbara. The Arts and the Cognition. Baltimore and London: The 

Johns Hopkins University Press, 1977.  

PROENÇA, Graça. História da Arte – São Paulo. Ática, 2011.  

PILLAR, Analice Dutra. Desenho e Construção de Conhecimento na criança – Porto alegre: Artes 

médicas, 1996.  

RÄSÄNEM, Marjo. Building Bridges. Helsinki: University of Art and Design, 1998.  

ZABALA, Antoni. "A prática educativa: como ensinar." Porto Alegre: Artmed, 1998.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Psicólogo.  

PROGRAMA DE PROVA:  

LEGISLAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA: Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde 

coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura 

e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; 

Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 

prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da 

criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. Epidemiologia. Prevenção e 

Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 

Saúde. Ética Profissional. Legislação. PSICOLOGIA: Psicopatologia da criança, adolescente e 

adulto. Psicologia do desenvolvimento. Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. Principais teorias e 

autores da psicologia clínica. Teorias da personalidade. Abordagens psicoterápicas. Processo 

psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica. Psicologia da Família.  Psicologia Escolar e da 

Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência. Epistemologia e Psicologia genéticas. 

Psicologia Social. Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento. Transtornos Psicológicos, seu 

diagnóstico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Políticas Públicas de Saúde 

Mental. Psicodiagnóstico. Psicoterapias. Psicologia do Envelhecimento. Psicologia Cultural. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 

promoção e recuperação da saúde e dá outras providências.  

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências.  

ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Mauricio. Adolescência Normal. Artmed.  

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais. Artmed.  

BAPTISTA, Makilim Nunes; TEODORO, Maycoln L. M. Psicologia de Família: teoria, avaliação e 
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intervenções. Artmed.  

BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Artes Médicas  

BEE, H.; BOYD, D A Criança em Desenvolvimento. Artmed.  

BORGES, L. O. et al. O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia. Artmed.  

BOYD, D.; BEE, H. A Criança em Crescimento. Artmed.  

COHEN, Ronald Jay; SWERDLIK, Mark E.; STURMAN, Edward D. Testagem e Avaliação 

Psicológica - introdução a testes e medidas. AMGH.  

COLL, C; MARCHESI, A; PALACIOS, J. e cols. Desenvolvimento Psicológico e Educação. 

Volumes 1, 2 e 3. Artmed.  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA Adolescência e Psicologia - concepções práticas e 

reflexões. Brasília.  

CORDIOLI, Aristides. V. Psicoterapias - abordagens atuais. Artmed.  

CUNHA, J. A e cols. Psicodiagnóstico - V. Artmed.  

DEJOURS, C. A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. Cortez.  

FEIST, Jess; FEIST, Gregory J.; ROBERTS, Tomi-Ann. Teorias da personalidade. AMGH.  

FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia. AMGH.  

FERNÁNDEZ, A. A inteligência aprisionada. Artmed.  

FIGUEIREDO, L. C. M. Psicologia, uma nova introdução: Uma visão histórica da psicologia como 

ciência. EDUC.  

FREUD, S. (s.d.) Obras Completas. Editora Standard.  

GUARESCHI, P. A. Psicologia social crítica: como prática de libertação. EDIPUCRS.  

HALL, C. S.; LINDZEY, G.; CAMPBELL, J. B. Teorias da Personalidade. Artmed.  

MCSHANE, Steven L.; VON GLINOW, Mary Ann. Comportamento Organizacional. McGrawHill.  

MYERS, David G. Psicologia Social. McGraw-Hill. 

NASCIMENTO, CÉLIA A. TREVISI DO ORG. et al. Psicologia e políticas públicas: experiências 

em saúde pública. CRP.  

OUTEIRAL, José O. Adolescer - Estudos Revisados sobre Adolescência. Revinter.  

PUENTE-PALACIOS, K.; PEIXOTO, A. L. A. (Org.). Ferramentas de diagnóstico para 

organizações e trabalho: um olhar a partir da psicologia. Artmed.  

SIQUEIRA, Mirlene Maria M. e cols. Medidas do Comportamento Organizacional - Ferramentas de 

diagnóstico e de gestão. Artmed.  

STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde - uma abordagem biopsicossocial. Artmed. 

STUART-HAMILTON, Ian. A Psicologia do Envelhecimento. Artmed.  

SUKIENNIK, P. B. Org. O aluno problema: transtornos emocionais de crianças e adolescentes. 

Mercado Aberto. 
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VALSINER, Jaan. Fundamentos da Psicologia Cultural - mundos da mente, mundos da vida. 

Artmed. - WHITBOURNE, Susan Krauss; HALGIN, Richard P. Psicopatologia. McGraw-Hill.  

ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. Artmed. 

Código de Ética Profissional.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Técnico de Enfermagem. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Noções de anatomia e fisiologia humana: alterações anatômicas e sinais vitais. Necessidades 

humanas básicas: oxigenação, nutrição, dietética, hidratação, eliminações, medidas de higiene e 

conforto, e outras relacionadas à enfermagem. Conhecimentos sobre microbiologia, parasitologia e 

epidemiologia. Educação, prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade. 

Preparo e manuseio de materiais: esterilização, higiene e profilaxia. Doenças em geral: prevenção, 

sinais, sintomas, orientações, cuidados, atendimento aos pacientes, tratamento. Assistência e 

procedimentos de enfermagem em exames. Preparo do leito, movimentação, transporte e contenção 

do paciente. Assistência de enfermagem: rotinas, cuidados, técnicas e procedimentos em serviços 

básicos de saúde, bem como em clínica-cirúrgica, urgência e emergência e ao paciente crítico. 

Farmacologia aplicada à enfermagem: cálculo e administração de medicação e soluções, bem como 

suas características e seus efeitos. Prevenção de acidentes e primeiros socorros. Saúde Pública: 

Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e 

funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; 

Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 

prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde; Saúde da 

criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso; DSTs, AIDS, saúde mental, 

tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil; Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública; Imunizações, imunologia e vacinas; Prevenção e 

Combate a Doenças; Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 

Saúde. Ética Profissional. Legislação 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.  

BRASIL. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.  

BRASIL. Portaria nº 2.616, de 12 de maio 1998. Dispõe sobre prevenção e controle das infecções 

hospitalares.  

BOLICK, Dianna e outros. Segurança e Controle de Infecção. Reichmann & Affonso Editores.  

KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de Enfermagem. EPU.  

LIMA, Idelmina Lopes de e outros. Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Editora AB.  
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MOTTA, A. L. C. Normas, rotinas e técnicas de enfermagem. Iátria.  

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR 32 e alterações - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde.  

MUSSI, N.M. (et al.). Técnicas fundamentais de enfermagem. Atheneu.  

PERRY, Anne G., POTTER, Patricia A. Guia completo de procedimentos e competências de 

enfermagem. Elsevier.  

PIANUCCI, Ana. Saber Cuidar: Procedimentos Básicos em Enfermagem. Senac São Paulo.  

SCEMONS, Donna; ELSTON, Denise. Cuidados com Feridas em Enfermagem. Artmed.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 

Todos os volumes. Guanabara Koogan.  

SOARES, Nelma Rodrigues. Administração de medicamentos na enfermagem. EPUB - Editora de 

Edições Biomédicas Ltda.  

TAYLOR, Carol. Fundamentos de enfermagem: a arte e a ciência do cuidado de enfermagem. 

Artmed.  

TIMBY, Barbara Kuhn. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de enfermagem. 

Artmed.  

VEIGA, Deborah de Azevedo; CROSSETTI, Maria da Graça Oliveira. Manual de Técnicas de 

Enfermagem. Sagra-DC Luzzatto Editores. 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Topógrafo. 

PROGRAMA DE PROVA:  

Topografia: a) Definição, objetivos, b) divisões e unidades usuais. Equipamentos auxiliares da 

topografia. Métodos de medição de distâncias horizontais. Levantamento de pequenas propriedades 

somente com medidas lineares. Direções norte-sul magnética e norte-sul verdadeira. Rumos e 

azimutes. Correção de rumos e azimutes. Levantamento utilizando poligonais como linhas básicas. 

Cálculo de coordenadas parciais, de abscissas e de ordenadas parciais. Cálculo de área de polígono. 

Teodolito. Métodos de medição de ângulos. Altimetrianivelamento geométrico. Taqueometria. 

Cálculo das distâncias e vertical entre dois pontos pelo método das rampas e pela mira de base. 

Noções de equipamento eletrônico. Medidas indiretas de distâncias. Divisão de propriedades. Curvas 

de nível - formas - métodos de obtenção. Terraplenagem para plataformas. Medição de vazões. 

Curvas horizontais de concordância. Curvas verticais de concordância. Superelevação nas curvas. 

Superlargura nas curvas. Locação de taludes. Cálculo de volumes - correções prísmoidal e de 

volumes em curvas. Diagrama de massas. Locação de obras. Correção das distâncias. Correção de 

rumos e azimutes.  Divisão e Demarcação Amigáveis e Judiciais. Traçado das Curvas de Nível. 

Desenho Topográfico. Locação das Linhas Divisórias. Conhecimentos gerais em AutoCAD até a 

versão 2010: conceitos, referências, configurações e utilitários. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

AUTOCAD. Ajuda do AutoCAD (Ajuda eletrônica integrada ao Programa).  

BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de; COSTA, Lorenço. AUTOCAD 2010 - Utilizando 
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Totalmente. Editora Érica.  

BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de Topografia. Edgar Blucher.  

___________. Topografia. Vol. I e II.Edgar Blucher.  

COMASTRI, José. Topografia Aplicada - Medição, Divisão e Demarcação. UFV. 

CORDINI, Carlos Loch Jucilei. Topografia Contemporânea (planimetria). UFSC. 

ESPARTEL, L.; Luderitz, J. Caderneta de Campo. Globo. 

ESPARTEL, L. Curso de Topografia. Globo.  

GARCIA, G. J.; Piedade, C. R. Topografia Aplicada às Ciências Agrárias. Nobel.  

Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e 

diversos que contenham os conteúdos indicados. 
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Anexo IV - Formulário de entrega, avaliação e análise de títulos. 

 
Nome do candidato: ________________________________________ Inscrição: ___________  

 

Cargo: __________________________________ Data de formação:_____/______/________  

 

Formação: ___________________________________________________________________  

 

Está encaminhando documento comprovando alteração de nome? SIM ( ) NÃO ( )  

 

Declaro ter lido o Edital de Abertura do presente Concurso Público e de serem verdadeiras as informações 

aqui descritas e válidos os documentos encaminhados. 

 

___________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

Obs.: Os documentos deverão ter numeração nas páginas. 
 

ITEM 
 

ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO 

DO 

CANDIDATO 

PREENCHIMENTO DA BANCA 

AVALIADORA 

Página 
NOME DO 

CURSO 

Data de 

conclusão 

Carga 

Horária 
Pontuação Cód. Indef. 

Doutorado       

Mestrado       

Especialização       

CURSOS DE 

FORMAÇÃO, 

APERFEIÇOAMENTO 

E ATUALIZAÇÃO NA 

ÁREA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Nota final – Prova de Títulos: _______________ 

 
Observações da Banca Avaliadora: 
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Anexo V – Programa de execução das provas práticas. 

 

COZINHEIRO: 

Metodologia: A prova prática consistirá em elaborar um cardápio completo escolar (tipo merenda) 

com os ingredientes disponibilizados e execução do cardápio. 

Critérios objetivos de avaliação: Realização da atividade no tempo estipulado, identificação 

correta dos equipamentos e ferramentas, atendimento as normas sanitárias de manipulação de 

alimentos, correta execução do cardápio elaborado, técnica, aptidão e eficiência. 

Tempo: até 30 minutos. 

 

ELETRICISTA: 

Metodologia: A prova prática consistirá em identificar equipamentos e ferramentas de elétrica 

predial e identificação de problema em instalação elétrica e seu correto reparo. 

Critérios objetivos de avaliação: Realização da atividade no tempo estipulado, identificação correta 

dos equipamentos e ferramentas, teste de reparo (habilidade com multímetros, verificação dos 

circuitos elétricos, identificação das ferramentas adequadas, isolamento de todos os fios 

corretamente, uso de equipamento de proteção individual e observar normas de segurança, 

verificação se está funcionando perfeitamente o que executou, organização das ferramentas, 

organização do local de trabalho), técnica, aptidão e eficiência. 

Tempo: até 20 minutos. 

 

MECÂNICO: 

Metodologia: A prova prática consistirá em identificar um problema mecânico em veículo 

automotor. 

Critérios objetivos de avaliação: Realização da atividade no tempo estipulado, teste de reparo 

(identificação das ferramentas adequadas, uso de equipamento de proteção individual e observar 

normas de segurança, verificação se está funcionando perfeitamente o que executou, organização 

das ferramentas, organização do local de trabalho), técnica, aptidão e eficiência. 

Tempo: até 20 minutos. 

 

NORMAS GERAIS: 

1. Os candidatos deverão comparecer, com 15 (quinze) minutos de antecedência, munidos de 

documento de identidade que originou a inscrição em perfeitas condições de uso, inviolado e com 

foto que permita o reconhecimento. 

 

2. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não 

poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua 

ausência ou atraso. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso. Não será aplicada prova fora do 

dia, horário e local designado por edital. 

 

3. É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da avaliação e o 

comparecimento no horário determinado. 

 

4. Não será permitida a realização da prova do candidato que se apresentar após o início da prova. 

 

5. Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas de espécie alguma, bem como o 

uso de máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravador, pagers, notebook, telefones celulares ou 

qualquer aparelho similar. O candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer 

aparelho eletrônico deverá desligá-lo. A Legalle Concursos não se responsabilizará por perdas ou 
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extravio de objetos e equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da avaliação. 

 

6. Os candidatos devem vir preparados no que se refere à alimentação e agasalho por não 

haver previsão de horário para o término das Provas Práticas. 

 

7. Os candidatos aguardarão a chamada em um espaço especialmente a eles designado. Não será 

permitido à saída do local sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

8. Os candidatos serão conduzidos ao local de realização de prova pelos fiscais da Legalle 

Concursos, onde receberão as instruções e indicação de onde serão desenvolvidos os trabalhos. 

 

9. Serão chamados para realização das tarefas seguindo rigorosa ordem alfabética. 

 

10. Todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução das tarefas estarão 

disponíveis no local. 

 

11. Os avaliadores da Prova Prática terão autonomia para interromper a execução da prova quando 

observado que o candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros. Neste 

caso o candidato será eliminado do Concurso Público. 

 

12. Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, 

luxações, câimbras, etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles 

prosseguir ou que lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de 

tratamento diferenciado para nova prova. 

 

13. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das 

provas e/ou a critérios de avaliação/classificação. 

 

14. As provas acontecerão com qualquer clima/tempo. 

 

15. O candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida será considerado eliminado e, 

consequentemente, estará automaticamente eliminado do Concurso. 

 

16. Ao término da avaliação, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação e dirigir-se diretamente 

a saída do local de realização de prova. O candidato não pode permanecer nas imediações do local de 

prova, nem antes e nem após a realização da mesma. 

 

17. A participação na prova prática está condicionada a apresentação da Declaração de Condições 

Físicas do Anexo VI, sob pena de eliminação. 
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Anexo VI – Declaração de boas condições de saúde. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  

 

 

Nome do Candidato:   

 

Número da Inscrição:  

 

Carteira de Identidade:  
 

 

Cargo:  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

Declaro, para os devidos fins, que me encontro, em boas condições de saúde, para realizar a prova 

prática do Concurso Público nº 01/2016 da Prefeitura Municipal de Antônio Prado, não 

possuindo nenhuma doença respiratória ou cardíaca grave ou outra que possa se agravar em função 

da realização da prova. 

 

É expressão da verdade.  

 

 

_________________, _____ de ______________ de 2016.  

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 

RECONHECIDA EM CARTÓRIO 


