ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2018
O Prefeito Municipal de Capanema, no uso de suas atribuições, torna pública a realização
de Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas de cargos do quadro de pessoal
efetivo de nível fundamental, médio, médio técnico e superior da Prefeitura, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será executado pela FUNDAÇÃO DE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, sob sua total responsabilidade, obedecidas às
normas deste Edital.
1.2. As inscrições para o concurso serão realizadas na modalidade Internet (online), obedecidas
à data e horários estabelecidos neste Edital.
1.3. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 577 (quinhentos e setenta e sete)
vagas, ficando as admissões condicionadas à disponibilidade orçamentária-financeira da
Prefeitura Municipal de Capanema, durante o prazo de validade do Concurso Público.
1.4. Os cargos ofertados, o número de vagas, atribuições, pré-requisitos exigido para investidura
no cargo e salário base constam do anexo I, que faz parte integrante deste Edital.
1.5. Todos os cargos ofertados neste concurso possuem carga horária de trabalho de acordo
com a Lei Municipal nº 6.395/2018 e suas alterações.
1.6. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá as seguintes fases,
conforme abaixo:
a) Exame de conhecimentos mediante aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e
classificatório, para todos os cargos, a ser aplicada em Capanema-PA.
b) Prova de títulos, de caráter classificatório, aplicada aos candidatos dos cargos de nível
superior, não eliminados conforme subitem 8.6 deste Edital.
c) Prova de Aptidão Física aos candidatos do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, não
eliminados conforme subitem 8.8 deste edital.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
2.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.º
70.436/72.
2.2. Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição Federal.
2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (sexo masculino).
2.4. Ter, no mínimo, dezoito anos completos na data da posse.
2.5. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em exame
médico admissional, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Capanema.
2.6. Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da posse, os requisitos exigidos para o
exercício do cargo, conforme estabelecido no anexo I deste edital.
2.7. Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente:
a) não ter sido responsável, por atos julgados irregulares ,por decisão definitiva, do Tribunal de
Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou,
ainda, por Conselho de Contas dos Municípios;
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b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público;
c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática
de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no Código
Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de
1992;
2.8. Apresentar os exames obrigatórios para avaliação médica, listados a seguir: a) Rx Tórax OIT
ou PA e Perfil (com laudo); b) Rx Coluna Dorso Lombar (com laudo); c) Rx Coluna Cervical (com
laudo); d) ECG com Traçado e Laudo (para candidatos com até 39 anos); e) Teste Ergométrico
(para candidatos a partir de 40 anos); f) Acuidade Visual; g) Hemograma com Plaquetas; h)
Glicemia em Jejum; i) Grupo Sanguíneo + Fator RH; j) Triglicerídeos; l) Colesterol Total, HDL, LDL,
VLDL; m) Audiometria Tonal e Vocal; n) Laudo Psiquiátrico (atestando aptidão para docência)
2.9. Os exames médicos originais, listados no subitem anterior, deverão ser apresentados no
Exame Admissional pelos candidatos, para o arquivamento no prontuário do candidato.
2.10. Os exames, relacionados no subitem 2.8 deste edital, deverão ter no máximo 60 dias de
realização, a exceção dos exames laboratoriais, os quais terão validade de 30 dias, a contar da
data especificada para a apresentação destes à Prefeitura Municipal de Capanema.
2.11. O candidato com deficiência deverá apresentar o Laudo Médico da patologia, caso concorra à
vaga destinada às pessoas com deficiência.
2.12. O Atestado de Saúde Ocupacional será emitido por Médico do Trabalho da Prefeitura
Municipal de Capanema.
2.13. O candidato que não entregar qualquer exame relacionado no subitem 2.8 deste edital, não
será admitido, sendo eliminado do concurso público.
2.14. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário
determinados para a realização da avaliação de saúde, não se encontrar em condições de saúde
compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar qualquer dos exames
previstos neste edital.
2.15. No ato da habilitação e conforme agendamento, o candidato nomeado será notificado para a
realização da Perícia Médica Oficial com o Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de
Capanema.
2.16. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames médicos solicitados
neste Edital, sem qualquer reembolso por parte da Prefeitura Municipal de Capanema.
2.17. Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a
assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de
inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.
2.18. Os exames entregues serão avaliados pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de
Capanema, em complementação ao exame clínico e os casos em que o Médico do Trabalho julgar
necessário serão encaminhados para a Junta Médica Oficial da Prefeitura.
2.19. A Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Capanema, após a análise do exame clínico
e dos exames dos candidatos, emitirá apenas parecer da aptidão ou inaptidão do candidato para o
cargo pretendido, conforme os ditames da Ética Médica.
2.20. Durante a Perícia Médica Oficial, poderão ser solicitados exames complementares, havendo
necessidade de esclarecimento de diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica.
2.21. A não comprovação de qualquer dos requisitos especificados nos subitens anteriores
impedirá a posse do candidato.
2.22. O candidato nomeado somente será empossado se for considerado apto na Perícia Médica
Oficial, de caráter eliminatório.
2.23. O candidato considerado inapto na Perícia Médica Oficial estará impedido de tomar posse e
terá seu ato de nomeação tornado sem efeito.
2.24. O candidato convocado para a realização da Perícia Médica Oficial, que não se apresentar no
local e prazo estabelecido será eliminado do Concurso Público.
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3. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. As Pessoas com Deficiências (PcD), aqueles que se enquadram nas categorias
discriminadas no artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.º
5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, desde que a
deficiência seja compatível com as atribuições do cargo em provimento para o qual o candidato
concorre.
3.2. Aos candidatos que concorrem na condição de PcD será reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas ofertadas no edital do concurso e o mesmo percentual das vagas
efetivas que vierem a surgir no prazo de validade do concurso, quando couber.
3.3. O primeiro candidato que concorreu na condição de PcD, classificado no concurso público,
será nomeado para ocupar a quinta vaga ofertada em cada cargo, conforme anexo I deste Edital,
e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, para o cargo ao qual
concorreu, enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos a
partir da vigésima primeira (21, 41, 61, ...).
3.4. As vagas reservadas aos candidatos que concorrem na condição de PcD que não forem
providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento como
deficiente na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados com estrita
observância da ordem classificatória.
3.5. Os candidatos que desejarem concorrer na condição de PcD deverão imprimir, preencher e
assinar formulário disponível no site da FADESP (http://www.portalfadesp.org.br), no período de
inscrição relacionado no subitem 6.1 deste Edital, informando se irá necessitar de tratamento
diferenciado e/ou de tempo adicional para realização das provas objetivas. Deverão anexar
a este formulário o laudo médico, original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID (Decreto nº 3.298/99), e, enviá-los pelos correios, através de
carta registrada ou sedex, à Comissão Executora do Concurso da PMC – FADESP (Documentos
PcD), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP
66075-110. Solicitações posteriores, nesse sentido, serão indeferidas.
3.6. Após período de inscrição relacionado no subitem 6.1 deste Edital, será publicado no site da
FADESP (www.portalfadesp.org.br) a relação dos candidatos que solicitaram concorrer na
condição de PcD. Tendo os candidatos direito de recurso conforme item 13 deste edital.
3.7. As PcD participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere a conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, a
data, ao horário e ao local de aplicação das provas, e ao critério de corte exigido para todos os
demais candidatos.
3.8. As PcD classificados no Concurso Público serão submetidas, antes da posse, à perícia por
Junta Médica Oficial da Prefeitura do Município de Capanema, que terá decisão definitiva sobre a
sua qualificação como deficiente e sobre o grau de deficiência capacitante para o exercício do
cargo pretendido.
3.9. Após perícia, se favorável, será o candidato nomeado, observando-se a ordem de
classificação. Em caso de não ratificação declarada pela Junta Médica Oficial da Prefeitura do
Município de Capanema, o candidato será eliminado do Concurso Público.
3.10. Na inexistência de candidatos enquadrados nos critérios definidos nos subitens anteriores
ou no caso de eliminação desses candidatos, as vagas a eles reservadas serão revertidas para
os demais candidatos, observando-se a ordem de classificação.
3.11. As PcD que não declararem essa condição, no período das inscrições, não poderão,
posteriormente, interpor recurso em favor de sua situação.
3.12. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao
pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
3.13. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, sendo a
primeira, contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive as PcD, e a segunda, somente
com a pontuação destes últimos.
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4. DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PcD)
4.1. Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição as Pessoas com Deficiência (PcD) que
comprovar ser portador de deficiência ou necessidade especial, nos termos da Lei Estadual n.º
6.988, de 2 de julho de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado de 4 de julho de 2007.
4.2. A Pessoa com Deficiência (PcD), que desejar solicitar isenção da taxa de inscrição deverá
realizar inscrição provisória, por meio de preenchimento de sua inscrição em formulário
disponível no site da FADESP (www.portalfadesp.org.br), mesmo formulário disponível aos
demais candidatos, no período de 10 a 17/08/2018. Neste período, as Pessoas com Deficiência
(PcD), que requererem isenção da taxa de inscrição deverão encaminhar a cópia do documento
de identidade e da carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição à qual pertence por
ser deficiente físico, por meio de carta registrada ou sedex, à Central de Atendimento da
FADESP – Concurso da PMC (Isenção da Taxa de Inscrição), à Rua Augusto Corrêa, s/n,
Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP:66075-110. Solicitações de isenções
posteriores ao período deste subitem serão indeferidas.
4.3. Será deferido o pedido de isenção de apenas uma taxa de inscrição para cada candidato
pleiteante, de que trata o subitem 4.1 deste edital, desde que seja comprovada deficiência ou
necessidades especiais por meio do encaminhamento da documentação especificada no subitem
4.2 deste Edital. Se houver mais de uma solicitação será considerada a data da primeira
postagem no correio, para efeito de inscrição em cargos do concurso.
4.4. As informações prestadas pelo candidato, bem como a autenticidade da documentação
apresentada, serão de sua inteira responsabilidade, podendo o candidato, a qualquer momento,
se comprovada alguma ilegalidade, ser eliminado do concurso e responder por crime contra a fé
pública, sem prejuízo de outras sanções legais.
4.5. Será desconsiderada a inscrição com isenção de taxa de candidato que:
4.5.1 omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
4.5.2 fraudar e/ou falsificar documentação;
4.5.3 pleitear a isenção sem apresentar cópia dos documentos solicitados neste Edital.
4.6. Não será recebida documentação de candidato após o prazo mencionado neste Edital.
4.7. Será publicado aviso em Diário Oficial e na íntegra no site da FADESP
(http://www.portalfadesp.org.br), edital com o resultado das solicitações indeferidas. Os
candidatos poderão interpor recursos conforme item 13 deste edital.
4.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, se assim desejar, deverá, para
efetivar a sua inscrição no concurso, imprimir o Boleto Bancário para pagamento até o dia 06 de
setembro de 2018, observado o horário de Belém-PA.
4.9. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da
taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no subitem anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.
5. DO VALOR DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO
5.1. O valor da taxa de inscrição, a ser paga pelo candidato, aos respectivos níveis/cargos é:
- R$ 50,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível fundamental completo;
- R$ 60,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível médio e médio técnico;
- R$ 70,00 para o cargo cuja escolaridade exigida seja o nível superior.
5.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo em caso de anulação do certame por conveniência da administração.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico
http://www.portalfadesp.org.br, solicitada no período entre 17h do dia 10 de agosto de 2018 até
às 23h59 do dia 05 de setembro de 2018.
6.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo
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cargo para o qual deseja concorrer, observada a oferta de vagas do quadro constante do anexo I
deste edital. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua
alteração no que se refere à opção de cargo.
6.3. A FADESP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados. O candidato deverá antecipar sua inscrição para evitar problema de última hora.
6.4. O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário,
pagável em qualquer banco, o qual estará disponível no endereço eletrônico
http://www.portalfadesp.org.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição
imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online
(via Internet).
6.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia
06 de setembro de 2018.
6.6. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no
subitem anterior não serão acatadas.
6.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da
taxa de inscrição pelo sistema bancário.
6.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao
candidato o cartão de inscrição contendo o local da realização da prova objetiva, para ajustes de
dados, no site da Fadesp, no endereço eletrônico www.portalfadesp.org.br, no período de 21 a
28/09/2018. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do candidato a emissão do seu cartão
de inscrição no período retrocitado.
6.9. A apresentação do documento original de identidade (com fotografia) será obrigatória no dia
de realização das provas. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997).
6.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF).
6.11. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros
concursos.
6.12. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio
eletrônico.
6.13. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira
responsabilidade do candidato. A FADESP excluirá do concurso público aquele que não
preencher o formulário de forma completa e correta.
6.14. Não é permitido o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário.
Agendamento bancário de pagamento só será confirmado como inscrito no concurso se for
efetivamente pago.
7. DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 21 de
outubro de 2018, nos turnos:
MANHÃ, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos de Nível Fundamental Completo e Nível
Superior.
TARDE, das 14h30min às 18h30min (horário local), para todos os cargos de Nível Médio e Médio
Técnico.
7.1.1. O candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as provas objetivas nos dois
períodos, para cargos de nível de escolaridade em horários de provas diferentes.
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7.2. As provas objetivas do Concurso Público compreenderão avaliação de conhecimentos, através
da aplicação de prova objetiva de questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e
classificatório, conforme abaixo:
7.2.1. Cargos de Nível Superior de Professores e o de Técnico Pedagógico
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO/
PESO
TOTAL DE PONTOS
QUESTÕES
DISCIPLINAS
Português
10
1,00
10
Legislação
05
1,00
05
Meio Ambiente
05
1,00
05
Conhecimento
Específico
10
2,00
20
TOTAL
30
40
7.2.2. Todos os cargos de Nível Superior, exceto de Professores e o de Técnico Pedagógico
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO/
PESO
TOTAL DE PONTOS
QUESTÕES
DISCIPLINAS
Português
10
1,00
10
Atualidades
05
1,00
05
Meio Ambiente
05
1,00
05
Conhecimento
Específico
10
2,00
20
TOTAL
30
40
7.2.3. Cargo de Nível Médio e Médio Técnico
ÁREA DE CONHECIMENTO/
Nº DE
DISCIPLINAS
QUESTÕES
Português
10
Matemática e Raciocínio Lógico
05
Noções de Informática
05
Conhecimento Específico
10
TOTAL
30
7.2.4. Cargos de Nível Fundamental Completo
ÁREA DE CONHECIMENTO/
Nº DE
DISCIPLINAS
QUESTÕES
Português
15
Matemática e Raciocínio Lógico
15
TOTAL
30

PESO

TOTAL DE PONTOS

1,00
1,00
1,00
2,00
-

10
05
05
20
40

PESO
1,00
1,00
-

TOTAL DE
PONTOS
15
15
30

7.3. Os conteúdos programáticos das provas objetivas se encontram no Anexo II deste Edital.
7.4. O local de realização das provas objetivas constará no cartão de inscrição do candidato.
7.5. No dia da prova o candidato deverá levar caneta esferográfica de material transparente, tinta
preta ou azul.
7.6. Cada questão das provas objetivas valerá 1,00 (um) ponto multiplicada pelo peso
correspondente, conforme tabelas do subitem 6.2 deste Edital, para compor a pontuação total do
candidato, e, será composta de quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta, de
acordo com o comando da questão. Haverá no cartão resposta, para cada questão, quatro campos
de marcação: um campo para cada uma das quatro opções A, B, C, e D, sendo que o candidato
deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o
comando da questão.
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7.7. O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, dos
quatro campos do cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de
marcações indevidas, no caso, ser considerada como nula a alternativa.
7.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas
incorretamente no cartão resposta. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem
em desacordo com este edital ou com as instruções contidas no cartão resposta, tais como:
dupla marcação, marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido
integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato.
O cartão-resposta só será substituído se for constatada falha de impressão.
7.9. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar o
seu cartão-resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de
realização da leitura óptica.
7.10. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido com, no mínimo, uma
hora de antecedência do horário fixado para o seu início, para localizar devidamente o seu local
de prova e receber instruções da equipe de fiscalização do concurso, devendo apresentar o
cartão de inscrição, juntamente com um original de documento de identidade com fotografia
conforme estabelecido no subitem 6.9 deste edital. Não será admitido ingresso de candidato no
local de realização das provas após horário fixado para o início desta.
7.11. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
7.12. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo
do documento.
7.13. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de
identidade original, na forma definida no subitem 6.9 deste edital, não poderá fazer as provas e
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
7.14. 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,
noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
impressão digital e assinatura em formulário próprio, pela coordenação de fiscalização das
provas.
7.15. A identificação especial será exigida pela coordenação de fiscalização das provas, também,
ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à
assinatura do portador.
7.16. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os candidatos,
nem utilização de máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou
consulta a qualquer material.
7.17. Não será permitida a utilização no local do exame de aparelhos eletrônicos (bip, telefone
celular, relógio do tipo databank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular, smartphones, tablets, ipods, gravadores,
pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens,
controle de alarme de carro etc.) e assessórios de chapelaria. Se for o caso, o candidato deverá
desligar aparelhos eletrônicos, recebendo dos fiscais de sala sacos plásticos para guarda dos
mesmos, que deverão ser colocados embaixo de sua carteira, junto com assessórios de
chapelaria. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato,
constituindo tentativa de fraude
7.18. Não haverá sob hipótese alguma:
7.18.1. prova de segunda chamada;
7.18.2. revisão de provas;
7.18.3. vista de qualquer uma das provas.
7.19. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário
fixado para o seu início.
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7.20. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no
mínimo, uma hora após o início das provas.
7.21. A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e,
consequentemente, a eliminação do candidato no Concurso Público.
7.22. O candidato que se retirar do estabelecimento onde está realizando a prova objetiva não
poderá retornar em hipótese alguma.
7.23. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.
7.24. O não comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação automática do candidato.
7.25. A FADESP não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
7.26. A FADESP poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia das
provas.
7.27. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Concurso Público o
candidato que:
a) durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica etc.;
b) no ambiente de provas estiver portando armas;
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos;
e) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito;
f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização;
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando a folha de respostas e o boletim de questões;
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros no concurso público;
m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, quando solicitado pela
coordenação local do concurso público.
7.28. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do
candidato, constituindo tentativa de fraude.
7.29. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou
aos critérios de avaliação e de classificação.
7.30. Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas,
salvo no caso de candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD) segundo o subitem 3.1
deste Edital, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo mesmo.
7.31. Em caráter excepcional serão realizadas provas em hospitais de Capanema-PA, para o
candidato que comprovadamente apresentar atestado fornecido por médico com respectivo CRM
e CID – Código Internacional de Doenças, impossibilitando o comparecimento no local definido
no cartão de inscrição, junto a Comissão Executora do Concurso Público, na véspera ou até duas
horas antes do início das provas.
7.32. O não comparecimento às provas implicará na eliminação automática do candidato.
7.33. Não serão dadas informações por telefone a respeito de datas, locais e horários de provas.
O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e o seu cartão de inscrição.
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7.34. O candidato deverá devolver no dia das provas o cartão-resposta da prova objetiva, e o
boletim de questões da prova objetiva, recebidos. As matrizes das provas objetivas estarão
disponíveis, no dia seguinte da realização, no site da FADESP, podendo o candidato, no dia da
prova, anotar o gabarito das questões de sua prova objetiva somente no verso de seu cartão de
inscrição, impresso conforme subitem 6.8 deste Edital. O candidato que não levar o seu cartão de
inscrição, não poderá anotar o seu gabarito da prova objetiva.
7.35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá,
além de solicitar atendimento especial para esse fim, levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que
não levar acompanhante não realizará as provas. A solicitação de condições especiais será
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
8. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO A PROVA DE TÍTULOS
8.1. Todos os candidatos terão seus cartões respostas corrigidos por meio de processamento
eletrônico.
8.2. Para não ser eliminado nas provas objetivas, o candidato deverá obter o total de pontos igual
ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos do total do número de questões.
8.3. O candidato que obtiver pontuação total inferior às referidas no subitem 8.2, será eliminado
do concurso, bem como os faltosos.
8.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos não eliminados conforme
subitem 8.3 deste Edital, cujo número de vagas no cargo for inferior ou igual a 10 (dez),
aprovados nas provas objetivas e classificados em até cinco vezes o número de vagas previsto
neste Edital, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e
respeitados os empates na última colocação.
8.5. Serão convocados para a avaliação de títulos, os candidatos dos cargos de nível superior
não eliminados conforme subitem 8.3 deste Edital, cujo número de vagas no cargo for superior a
10 (dez), aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas
previsto neste Edital, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e
respeitados os empates na última colocação.
8.6. Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos na forma do subitem 8.4 ou 8.5
deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso.
8.7. Serão convocados para a prova de Aptidão Física os candidatos do cargo de nível médio de
Agente de Fiscalização de Trânsito, não eliminados conforme subitem 8.3 deste Edital,
classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste Edital, observada a reserva de
vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados os empates na última colocação.
8.8. Os candidatos não convocados para a prova de Aptidão Física, na forma do subitem 8.7
deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso.
9. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
9.1. Os candidatos considerados aptos à avaliação de títulos conforme subitens 8.4 e 8.5 deste
Edital serão convocados em edital específico para esse fim, publicado o aviso no Diário Oficial do
Estado do Pará e publicado relação no site da FADESP (http://www.portalfadesp.org.br).
Deverão, então, imprimir, preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP
(http://www.portalfadesp.org.br), e, enviá-lo por carta registrada juntamente com os documentos
comprobatórios na forma do subitem 9.8 deste Edital, à Comissão Executora do Concurso PMC
– FADESP (Documentos Prova Títulos), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da
UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110, no prazo, data de postagem no correio,
estabelecidos no Edital de Convocação para a prova de títulos.
9.1.1. O candidato não poderá, em hipótese alguma, enviar mais de uma correspondência com
os documentos comprobatórios dos títulos. Caso isso ocorra, serão considerados, na avaliação
dos títulos, somente os documentos enviados na primeira correspondência, levando-se em conta
a data da postagem no correio. Os documentos enviados posteriormente não serão pontuados.
9.2. A avaliação de títulos valerá 5 (cinco) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos
apresentados seja superior a esse valor.
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9.3. Somente serão aceitos os títulos com data de conclusão até a data da publicação do aviso
do Edital específico previsto no subitem 9.1 em Diário Oficial. Documentos com data de
conclusão posterior a esta data não serão pontuados.
9.4. Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos que comprovem os títulos
abaixo relacionados, observados os critérios constantes no subitem 9.8 e os limites de pontos
discriminados no quadro a seguir.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR DE
VALOR
CADA
MÁXIMO
ALÍNEA
TÍTULO
TÍTULO
DOS
TÍTULOS
A
Doutorado na área em que concorre
2,00
2,00
B

Mestrado na área em que concorre

1,00

1,00

C

Especialização na área em que concorre

0,75

0,75

0,20 por ano

1,00

0,25

0,25

D
E

Exercício
de
atividade
profissional
na
administração pública ou na iniciativa privada na
área a que concorre.
Aprovação em concurso público na área a que
concorre

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

5,00

9.5. É obrigatório que o candidato encaminhe junto com os documentos comprobatórios de
pontuação da prova de títulos a cópia autenticada em cartório de seu Diploma de graduação,
ou, atestado de conclusão devidamente acompanhado do histórico escolar, para que a banca
possa pontuar o itens “C” e “D” da tabela do item 9.4. Caso o candidato não apresente o Diploma
de conclusão da graduação não será pontuado nestes itens.
9.6. Para a concessão da pontuação relativa aos títulos, relacionados à experiência profissional
(alínea C do quadro de títulos), somente será considerada a experiência profissional, após a
conclusão do curso de nível superior, e o tempo de serviço será computado até a data de
publicação do Edital do presente Concurso, no Diário Oficial do Estado do Pará.
9.7. Receberá nota zero o candidato que não enviar os títulos na forma e no prazo estipulados no
edital de convocação para a avaliação de títulos.
9.8. Não serão aceitos títulos encaminhados por fax e/ou por correio eletrônico.
9.9. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório.
9.10. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
9.10.1. Curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, na área a que
concorre, será aceito cópia autenticada em cartório, conforme abaixo:
a) diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC; ou,
b) certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, expedido por
instituição reconhecida pelo MEC, obrigatoriamente acompanhado do histórico escolar, no
qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado, com as respectivas
menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação;
c) para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma,
desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, reconhecida pelo MEC.
9.10.2. Curso de Especialização na área a que concorre, será aceito cópia autenticada em
cartório, conforme abaixo:
a) Diploma de conclusão de curso em que conste a informação de que o curso foi realizado de
acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) e carga horária; ou,
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b) Certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga horária, obrigatoriamente
acompanhada do histórico escolar, no qual conste a informação de que o curso foi realizado
de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE).
c) Caso o diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso não se explicite que o curso
atende às normas do CNE, essa observação deverá vir em declaração fornecida pela instituição,
anexada à documentação.
9.10.3. Na Atividade Profissional na área a que concorre, para concessão da pontuação
relativa aos documentos relacionados nas alíneas abaixo, somente será considerada experiência
profissional, para efeito de pontuação, após a conclusão do curso de graduação do cargo a que
concorre, comprovado através de cópia autenticada em cartório do diploma, pré-requisito
para o cargo, ou de uma declaração original ou cópia autenticada em cartório devidamente
acompanhada do histórico escolar. A não apresentação desta documentação de graduação
impossibilitará a contagem do tempo, sendo assim desconsiderada a documentação da atividade
profissional para efeito de pontuação.
a) No caso de atividade na iniciativa privada apresentar cópia autenticada em cartório das
páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do candidato e
do contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador com assinatura reconhecida em
cartório da pessoa que a assina, na qual conste o período (início e fim se for o caso), a espécie
do serviço realizado e as atividades desenvolvidas.
b) No caso de atividade realizada na administração pública (Servidor Público) apresentar
declaração/certidão de tempo de serviço, original ou cópia autenticada em cartório, em que
conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades
desenvolvidas. Na declaração/certidão deverá constar o reconhecimento em cartório da
assinatura da pessoa que assina o documento.
c) No caso de atividade de serviço prestado como autônomo apresentar cópia autenticada
em cartório de contrato de prestação de serviços, com assinatura reconhecida em cartório da
pessoa que assina este documento, acrescido de declaração do contratante com assinatura
reconhecida em cartório da pessoa que assina este documento, na qual conste o período (início
e fim se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades realizadas, ou, apresentação
de cópias autenticadas em cartório de todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos
ao período trabalhado.
d) No caso de sócio de firma e/ou pessoa jurídica, deverá o candidato apresentar cópia
autenticada em cartório do contrato social da mesma, registrado na junta comercial respectiva, ou
quando for o caso no respectivo conselho de classe, que comprove claramente sua participação
na mesma. Inclusive nos documentos apresentados deve ficar claro em que data foi efetivada a
sua inclusão na respectiva firma e/ou pessoa jurídica.
9.10.4. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 9.10.3 deste Edital, não
será considerada fração de ano, nem sobreposição de tempo de serviço, na soma geral de
contagem de tempo. Serão pontuados somente períodos que comprovem um tempo contínuo
igual a um número inteiro de anos de atividades, sendo as frações de anos de cada documento
desconsiderados para efeito de contagem de tempo de atividade profissional.
9.10.5. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 9.10.3 deste Edital, estágio,
monitoria, cargos/lotação honoríficos, bolsa de estudo, ou casos julgados similares pela comissão
avaliadora, não serão considerados experiência profissional.
9.10.6. A Aprovação em Concurso Público na área a que concorre deverá ser comprovada,
conforme a seguir:
a) Original ou cópia autenticada em cartório de Certidão expedida pelo órgão de pessoal da
Instituição pública a que o candidato prestou concurso, com assinatura reconhecida em cartório
da pessoa que assina, constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ ou classificação
do resultado final/homologação; ou
b) Original ou cópia autenticada em cartório de Certificado do órgão contratado para executar o
concurso, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que assina, constando o cargo,
nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado final/homologação; ou,
c) Cópia autenticada em cartório da publicação impressa de Diário Oficial ou impresso divulgado
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na Internet de Diário Oficial apenas identificado o endereço eletrônico correspondente para
confirmação da autenticidade do documento pela banca avaliadora da FADESP, constando o
cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado final/homologação, com
identificação clara do candidato;
d) Não será considerada como concurso público a seleção constituída apenas de prova de títulos
e/ou de análise de currículos e/ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas
e/ou seleção simples que não atenda integralmente a legislação de concurso público para o
provimento de cargos/lotação no serviço público.
9.10.7. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido
para a língua portuguesa por tradutor juramentado.
9.10.8. Cada título será considerado uma única vez.
9.10.9. Serão desconsiderados os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do
quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, bem como os que excederem o limite
de pontos estipulados no subitem 9.2 deste Edital.
9.11. A veracidade dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade dos candidatos.
Qualquer apuração que leve à comprovação de que não são verdadeiros acarretará a eliminação
do candidato do certame e o encaminhamento dos documentos às autoridades competentes para
abertura de processo judicial.
9.12. Será publicado o aviso do Edital em Diário Oficial e publicado relação no site da FADESP
(http://www.portalfadesp.org.br), do resultado da prova de títulos. Os candidatos só poderão
interpor recurso nos prazos previstos no item 13 deste Edital.
10. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
10.1. Os candidatos do cargo de nível médio de Agente de Fiscalização de Trânsito,
considerados aptos à prova de Aptidão Física, não eliminados após a aplicação do subitem 8.8
deste Edital, serão convocados em edital específico para esse fim, publicado o aviso em Diário
Oficial e relacionados no site da FADESP (http://www.portalfadesp.org.br).
10.2. Estas provas terão caráter exclusivamente eliminatório e os candidatos serão considerados
APTO ou INAPTO.
10.3. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido para os testes
físico com uma hora de antecedência do horário fixado para o seu início, trajando
vestimenta e calçado próprios para a realização de atividades físicas.
10.4. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido para os testes
físicos portando original de documento de identidade com fotografia. Serão considerados
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º
9.503, de 23 de setembro de 1997). Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões
de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
10.5. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do
documento.
10.6. Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de
identidade original, na forma definida no subitem 10.4 deste edital, não poderá fazer a prova e
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova,
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, noventa
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de impressão
digital e assinatura em formulário próprio.
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10.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
10.9. A Prova de Aptidão Física abrangerá:
1 – BIOMETRIA – O candidato deverá obrigatoriamente apresentar no dia da prova um
Atestado de Médico, com o parecer “Apto para realizar a Prova de Esforço Físico”, expedido
por médico devidamente registrado no CRM. Caso o candidato não apresente este atestado, não
poderá realizar a prova e será eliminado do concurso.
2 – TESTES DE APTIDÃO FÍSICA – Os candidatos serão submetidos a quatro testes físicos.
10.10. Os testes físicos serão realizados em até duas tentativas, com exceção da corrida, que será
realizada em apenas uma tentativa. Caso o candidato não alcance o índice mínimo na primeira
tentativa, poderá realizar uma segunda tentativa com um intervalo máximo de 30 minutos entre a
primeira e a segunda tentativa, para sua recuperação física.
10.11. O teste de avaliação física será aplicado em condições climáticas e infraestrutura disponível
para sua realização.
10.12. Os testes e índices mínimos da Prova de Aptidão Física obedecerão às normas
relacionadas a seguir, constando de testes, por sexo, conforme índices mínimos a seguir
relacionados:
Exercícios

Para

o

Sexo

Para o Sexo Feminino

Masculino
Flexão/Sustentação de braço na

2 (duas) repetições

10

barra fixa horizontal
Flexão Abdominal sobre o solo

(dez)

segundos

de

sustentação
30 (trinta) repetições

25 (vinte e cinco) repetições

20 (vinte) repetições,

15 (quinze) repetições, em seis

em

apoios (mãos, joelhos e pés)

em 1 (um) minuto
Flexão de Braço no solo

quatro

apoios

(mãos e pés)
Corrida de 12 (doze) minutos

2.000m

(dois

mil

1.600m (mil e seiscentos metros)

metros)
10.13. Descrição dos Testes
10.13.1. Flexão na barra fixa horizontal para candidatos do sexo masculino:
a) Posição Inicial: ao comando de "em posição", o candidato deverá ficar suspenso na barra
horizontal, sendo a largura da pegada aproximadamente a dos ombros. A pegada das mãos deverá
ser na barra opcional, pronada ou supinada, posição das pernas estendidas ou flexionadas, não
podendo usar luvas, cotovelos em extensão, não podendo haver nenhum contato dos pés com o
solo e todo o corpo estando completamente na posição vertical;
b) Execução: ao comando de "iniciar", o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu
corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo e sem
hiperextensão do pescoço. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, baixando o seu
corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial,
corresponderá a um exercício completo;
10.13.2. Sustentação de braço na barra fixa horizontal para candidatos do sexo feminino:
a) Posição Inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre um ponto de apoio,
caso necessário. Ao comando de "em posição", a candidata empunhará a barra em posição da
mão na barra opcional, pronada ou supinada, posição das pernas estendidas ou flexionadas, não
podendo usar luvas, mantendo o queixo acima da barra fixa (sem tocá-la), com o corpo na posição
vertical e podendo os pés estar em contato com o ponto de apoio;
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b) Execução: ao comando de "iniciar", será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da
candidata na posição, e caso haja o ponto de apoio, este será retirado, devendo a candidata
permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com os cotovelos
flexionados, mantendo o queixo acima da barra e sem apoiá-lo, dentro do tempo previsto para sua
execução;
10.13.3. Flexão Abdominal sobre o solo em um minuto para candidatos de ambos os sexos:
a) Posição Inicial: os candidatos deitados de costas, na posição completamente horizontal de todo
o corpo em relação ao solo, com os membros, as costas e a cabeça em contato pleno com o solo,
pernas estendidas, os braços atrás da cabeça, com os cotovelos estendidos e dorso das mãos
tocando o solo;
b) Execução: após o silvo de apito, os candidatos começarão a primeira fase do teste, realizando
um movimento simultâneo no qual os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo,
o quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão alcançar ou ultrapassar
os joelhos pelo lado de fora do corpo com os braços estendidos. Em seguida e sem interrupção, os
candidatos deverão voltar à posição inicial, realizando o movimento inverso. O movimento
completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a um exercício completo;
10.13.4. Flexão de Braço no solo para candidatos do sexo masculino, em quatro apoios:
a) Posição Inicial: o candidato deverá se posicionar em decúbito ventral, apoiando as palmas das
mãos no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados para frente e os
polegares tangenciando os ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com um afastamento
aproximadamente à largura do ombro. Os braços devem ficar totalmente estendidos, mantendo os
pés próximos e apoiados sobre o solo, deixando o corpo em uma posição horizontal em relação ao
solo;
b) Execução: o candidato deverá abaixar o tronco e as pernas ao mesmo tempo, flexionando os
braços paralelamente ao corpo até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a linha das costas, sem
que o corpo (a parte frontal) encoste no solo. Elevará, então, novamente os braços, estendendo-os
simultaneamente para erguer o tronco e as pernas até que os braços fiquem totalmente
estendidos, o que corresponderá a um exercício completo. Cada candidato deverá executar o
número máximo de flexões de braços sucessivas, sem interrupção do movimento. O ritmo das
flexões de braços será opção do candidato e não há limite de tempo;
10.13.5 Flexão de Braço no solo para candidatos do sexo feminino, em seis apoios:
a) Posição Inicial: a candidata deverá se posicionar em decúbito ventral, apoiando as palmas das
mãos no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados para a frente e os
polegares tangenciando os ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com um afastamento
aproximadamente à largura do ombro. Os braços devem ficar totalmente estendidos, mantendo os
pés próximos e apoiados sobre o solo juntamente com os joelhos, deixando o tronco em uma
posição horizontal em relação ao solo;
b) Execução: a candidata deverá abaixar o tronco, flexionando os braços paralelamente ao corpo
até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a linha das costas, sem que o corpo (a parte frontal)
encoste no solo. Elevará, então, novamente os braços, estendendo-os simultaneamente para
erguer o tronco até que os braços fiquem totalmente estendidos, o que corresponderá a um
exercício completo. Cada candidata deverá executar o número máximo de flexões de braços
sucessivas, sem interrupção do movimento. O ritmo das flexões de braços será opção da candidata
e não há limite de tempo;
10.13.6. Corrida de doze minutos para candidatos de ambos os sexos:
a) Execução: o (a) candidato (a), em uma única tentativa, terá o tempo de doze minutos para
percorrer a distância mínima exigida, em uma pista oficial de atletismo ou em local plano
previamente demarcado, com identificação da metragem ao longo do trajeto; a metodologia para a
preparação e execução do teste obedecerá aos seguintes critérios: o (a) candidato (a) poderá
deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois
prosseguir; será informado o tempo que restar para o término da prova, quando faltar um minuto,
através de um silvo de apito, podendo, no entanto, o(a) candidato(a) utilizar relógio para controlar o
seu tempo durante a prova; ao passar pelo local determinado, cada candidato(a) deverá dizer o
seu nome ou número em voz alta para o avaliador; após soar o apito encerrando o teste, o(a)
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candidato(a) deverá parar o trajeto e permanecer no local onde encerrou a prova, podendo
continuar caminhando lateralmente na pista, no ponto em que se encontrava quando soou o apito
de término da prova, aguardando a presença do avaliador, que irá aferir mais precisamente a
metragem percorrida;
10.14. Será considerado APTO o candidato que alcançar os índices mínimos exigidos nos testes
físicos, compreendidos neste Teste de Aptidão Física;
10.15. Será considerado INAPTO e eliminado do concurso o candidato que deixar de atingir o
índice mínimo exigido para qualquer um dos testes físicos;
10.16. Os Testes de Aptidão Física serão realizados em até duas tentativas, com exceção da
corrida, que será realizada em apenas uma tentativa. Caso o candidato não alcance o índice
mínimo na primeira tentativa, poderá realizar, com intervalo máximo de 30 minutos, a segunda
tentativa;
10.17. Os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a Prova de Aptidão
Física, por escrito, em formulário próprio a ser fornecido pela FADESP, tendo como consequência
a sua eliminação.
10.18. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou permanente que
impossibilitem a realização dos testes físicos ou que diminuam a capacidade física dos candidatos,
não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado;
10.19. A Comissão de Aplicação da Prova de Aptidão Física para o presente concurso será
composta por profissionais detentores do Curso de Educação Física em níveis de Graduação
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação do Governo Federal (MEC).
10.20. Será eliminado nesta etapa, o candidato que:
a. Faltar ou chegar atrasado para o Exame Físico;
b. For considerado INAPTO, por não ter atingido o número mínimo exigido de cada exercício
estabelecido neste edital ou não realizar os testes físicos no horário e nas datas previstas, seja por
qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou fisiológicas temporárias ou permanentes;
c. Na hipótese de candidata gestante não apresentar Atestado Médico, autorizando a participação
em atividade física intensa, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do TAF, por
médico credenciado pelo respectivo Conselho, por médico especialista habilitado para emiti-lo,
atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, bem como não assinar o Termo de
Responsabilidade fornecido pela FADESP.
d. Desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a etapa de Avaliação
Física.
10.21. Será publicado o aviso do Edital em Diário Oficial e publicado relação no site da FADESP
(http://www.portalfadesp.org.br), do resultado da prova de aptidão física. Os candidatos só poderão
interpor recurso nos prazos previstos no item 13 deste Edital.
11. DA NOTA FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
11.1. A nota final no concurso será à soma das notas obtidas nas provas objetivas. Para os
cargos de nível superior será somada a pontuação obtida na avaliação de títulos, para totalizar a
nota final.
11.2. Os candidatos, não eliminados nos subitens 8.3, 8.6, 8.8 e/ou 10.20, serão ordenados por
cargo de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso, observados os
critérios de desempate do item 12.
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1. Na hipótese de igualdade de nota final para todos os cargos, terá preferência, após a
observância do Parágrafo Único do art. 27 da Lei 10.471/2003 (Lei do Idoso), sucessivamente, o
candidato que:
a) Obtiver a maior nota total na prova objetiva de Conhecimentos Específicos, quando for o caso;
b) Obtiver a maior nota total na prova objetiva de Conhecimentos Pedagógicos, quando for o caso;
c) Obtiver a maior nota total na prova objetiva de Português;
d) Obtiver a maior nota total na prova objetiva de Matemática e Raciocínio Lógico, quando for o
caso;
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e) Obtiver a maior nota total na prova objetiva de Legislação, quando for o caso;
f) Obtiver a maior nota total na prova objetiva de Atualidades, quando for o caso;
g) Obtiver a maior nota total na prova objetiva de Meio Ambiente, quando for o caso;
h) For mais idoso, considerando o dia, mês e ano de nascimento.
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Este edital poderá ser impugnado, fundamentadamente, em petição escrita a Comissão do
Concurso, endereçada a FADESP, situada na Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da
UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110, postado, ou protocolado na sede da FADESP, até
o quinto dia útil após a publicação deste edital, sob pena de preclusão.
13.2. A Comissão do Concurso somente autorizará a FADESP a aplicar as provas após
responder às eventuais impugnações em relação ao edital deste Concurso. As respostas as
eventuais impugnações ficarão disponíveis aos interessados na secretaria da FADESP.
13.3. Serão admitidos recursos quanto ao indeferimento de inscrições, ao gabarito oficial
preliminar das provas objetivas, resultado das provas objetivas, resultado da Prova de Títulos,
relação de candidatos que concorre na condição de PcD e do resultado final do Concurso
Público.
13.4. A solicitação dos recursos citados no subitem anterior deverá ser interposta em até 02
(dois) dias úteis a contar da divulgação do objeto de recurso.
13.5. Admitir-se-á um único recurso para cada questão das provas objetivas, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.
13.6. O (s) ponto (s) relativo (s) à (s) questão (ões) eventualmente anulada (s) das provas
objetivas será (ão) atribuído (s) a todos os candidatos presentes.
13.7. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo citado no subitem 13.4
deste edital.
13.8. Os recursos deverão ser interpostos de forma online (via Internet) na página específica
deste concurso no endereço eletrônico da FADESP (www.portalfadesp.org.br), conforme
instruções disponíveis nesta página de recurso, dentro do prazo estabelecido no subitem 12.4
deste Edital, até às 17h do último dia deste prazo, considerando-se o horário de Belém-PA.
13.9. O recurso interposto não terá efeito suspensivo e aquele que for interposto fora do
respectivo prazo não será aceito.
13.10. A FADESP é a instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual
não caberão recursos adicionais.
13.11. A decisão do recurso será dada a conhecer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar
do último dia do prazo de recebimento.
14. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇAO DO CONCURSO
14.1 - Julgados os recursos e publicados os seus resultados, o concurso público será
homologado pelo Prefeito Municipal, que determinará a publicação definitiva, de aviso em Diário
Oficial e publicação na íntegra da relação final dos classificados no concurso no portal da
FADESP (www.portalfadesp.org.br), Instituição organizadora do certame, onde permanecerá
publicada durante todo o período de validade do concurso.
15. DA NOMEAÇÃO
15.1. O candidato cujo nome conste na relação de homologação do resultado final do Concurso
Público, classificado dentro da quantidade de vagas oferecidas, será nomeado sob o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos de Capanema, estabelecido pela Lei nº 4.790/1990 e alterações,
durante o período de validade do concurso, obedecendo à estrita ordem de classificação.
15.2. A nomeação oficial será feita por meio de publicação em Diário Oficial. Caso não tenha
interesse em assumir o cargo, quando da convocação, o candidato aprovado deverá assinar
Termo de Desistência, ato que permitirá a Prefeitura Municipal de Capanema convocar o
próximo candidato da lista de aprovados, não havendo direito ao pedido de “final de lista de
homologados”, ficando o candidato eliminado do certame.
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15.3. Aos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas neste Concurso
Público não é assegurado o direito ao ingresso imediato no cargo público. A concretização desse
ato deve ocorrer dentro do prazo de validade do concurso, ficando condicionada à observância das
disposições legais pertinentes à demanda da Prefeitura Municipal de Capanema.
15.4. Os candidatos cujos nomes constem na relação de homologação do resultado final do
Concurso Público, não nomeados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro
durante o prazo de validade do Concurso Público.
15.5. Aos candidatos aprovados e não classificados dentro do número de vagas neste Concurso
Público, não é assegurado o direito ao ingresso no cargo público, mas a expectativa de nele ser
investido, segundo a ordem de classificação. A concretização desse ato fica condicionada ao
surgimento de vagas, à observância das disposições legais pertinentes e à demanda da Prefeitura
Municipal de Capanema.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. No momento da habilitação, o candidato nomeado deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:
a) Cópia da Carteira de Identidade (o documento deve estar em perfeitas condições, sem
replastificação, de forma a permitir, com clareza, a identificação do usuário e com emissão até 10
(dez) anos. Não será aceito CNH);
b) Cópia do CPF;
c) Comprovante da Situação Cadastral do CPF;
d) Cópia do Título de Eleitor;
e) Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral conforme registro no TRE do seu estado;
f) Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;
g) Cópia da Carteira de Trabalho (página da foto, frente e verso);
h) 02 (duas) Cópias do Documento de Inscrição do PIS/PASEP, caso possua;
i) Cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para o sexo masculino);
j) Cópia do Comprovante de Endereço atualizado (energia ou água) com Declaração de Residência
do proprietário e firma reconhecida em cartório, caso não esteja no nome do candidato (se o
comprovante de endereço estiver em nome dos pais ou cônjuge do candidato não precisará da
declaração);
k) Cópia do Diploma e Histórico Escolar, conforme a escolaridade exigida para investidura do cargo
(cópias autenticadas);
l) 01 (uma) Foto 3x4 (atual);
m) 02 (duas) Cópias do Cartão do Banco do Brasil (Conta Corrente), caso tenha;
n) Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG dos dependentes, caso tenha;
o) Comprovante de desligamento de vínculo com o serviço público (nos casos em que não for
possível acumulação de cargo, nos termos da legislação aplicável). São comprovantes de
desligamento de vínculo: Cópia da publicação ou Solicitação de exoneração, com indicação da
data em que se dará a vacância, protocolada no Órgão com carimbo e assinatura do recebedor,
nos casos em que não for possível acumulação de cargos.
p) Certidão Negativa: Policia Federal – Disponível em http://www.dpf.gov.br/servicos/antecedentescriminais
q) Certidão Negativa: Policia Civil - disponível no site: http://antecedentes.policiacivil.pa.gov.br/
r) Certidão negativa da Justiça Estadual (criminal) do site: http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/
s) Certidão negativa da Justiça Estadual (Civil) – disponível apenas no fórum local.
t) Certidão de distribuição da Justiça Federal (Civil e criminal) REGIONAL (1ª REGIÃO)
- disponível no site: http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/
u) Após a habilitação os candidatos serão encaminhados para Avaliação Psicológica com
Psicólogo da Prefeitura Municipal de Capanema, conforme agendamento.
v) Após a habilitação os candidatos serão encaminhados para Avaliação Médica com Médico do
Trabalho da Prefeitura Municipal de Capanema, conforme agendamento.
x) Prova de não ter antecedentes criminais ou disciplinares que o inabilitem para o exercício do
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cargo, com a juntada de documento expedido pelas autoridades competentes dos lugares onde o
candidato tenha tido domicílio nos últimos 5(cinco) anos, relativo à inexistência de antecedentes
penais (distribuidores estaduais e federais).
16.2 Caso possua outro vínculo com o serviço público, para as exceções previstas em Lei, deve ser
apresentado pelo nomeado uma declaração do Órgão, Entidade ou Empresa Pública, indicando o
cargo ocupado, jornada, dias e horários de trabalho, carimbada e assinada pelo responsável.
16.3. O candidato deverá entregar a documentação relacionada no subitem 16.1 deste Edital,
mediante protocolo, na Prefeitura Municipal de Capanema.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público
contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
17.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
avisos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público em Diário Oficial, bem como
divulgados na Internet no endereço eletrônico http://www.portalfadesp.org.br.
17.3. Os atos administrativos da Prefeitura referente a nomeação e posse de candidatos não
serão publicados no site da FADESP. Ficando de inteira responsabilidade da Prefeitura estas
publicações. O candidato fica obrigado a tomar conhecimento dos atos administrativos referentes
a sua nomeação publicados pela Prefeitura Municipal de Capanema em Diário Oficial do Estado
do Pará ou Diário Oficial da União.
17.4. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público na Central de
Atendimento da FADESP, por meio do telefone (91) 4005-7446/7433.
17.5. O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual
período.
17.6. A posse do candidato fica condicionada ao resultado dos exames médico, físico e mental,
realizados por médicos da Prefeitura Municipal de Capanema. O candidato que não apresentar
os exames, sem justa causa, será excluído do certame.
17.7. Após nomeação, posse e exercício, o servidor cumprirá estágio probatório, nos termos do
artigo 41 da Constituição Federal e Lei Municipal n° 4.790/1990 e Lei Municipal nº 6.395/2018 e
suas alterações.
17.8. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata para fins de nomeação e posse;
b)
não comprovar a escolaridade e os pré-requisitos na data da posse;
c) deixar de apresentar qualquer dos documentos que comprovem o atendimento a todos os
requisitos fixados neste Edital;
17.9. Os portões serão fechados após o início determinado para cada prova, não sendo
permitido, sob hipótese alguma, o ingresso de candidatos retardatários.
17.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou Aviso.
17.11. Maiores informações poderão ser obtidas junto a FADESP na Universidade Federal do
Pará, Rua Augusto Corrêa nº 01 – Bairro Guamá – Belém/PA, no horário das 9 às 17 horas,
telefone (0xx91) 4005-7446/7433 e home page www.portalfadesp.org.br.
17.12. Após o resultado final do concurso público o candidato classificado e aprovado deverá
manter atualizado seus dados pessoais, principalmente o e-mail, telefone e endereço, perante a
Prefeitura Municipal de Capanema. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos
advindos da não atualização de seus dados.
17.13. Não será permitida a reclassificação para o final da lista de homologados. Os candidatos
que forem nomeados e não tomarem posse no cargo, serão eliminados do concurso público.
17.14. A FADESP e a Prefeitura Municipal de Capanema não arcarão com quaisquer despesas
de deslocamento de candidatos para a realização das provas.
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17.15. A FADESP e a Prefeitura Municipal de Capanema não aprovarão, não fornecerão e nem
recomendarão nenhuma apostila sobre o concurso, não se responsabilizando pelo conteúdo de
qualquer delas.
17.16. Os casos omissos serão resolvidos pela FADESP e a Comissão do Concurso nomeada pela
Prefeitura Municipal de Capanema.
Capanema (PA), 03 de agosto de 2018
FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal de Capanema
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ANEXO I – TABELA DE CARGOS

Cargo/Lotação

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

AUXILIAR DE
SERVIÇOS URBANOS

COVEIRO

VIGIA

MECÂNICO DE
MÁQUINAS E
VEÍCULOS

OPERADOR DE
MÁQUINAS

MOTORISTA

MOTORISTA DE
CAMINHÃO

NÍVEL FUNDAMENTAL
N°
Vencimentos
Pré-requisitos
Vagas
Base
Total
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
140
R$954,00
por
Instituição
educacional
reconhecida pelo MEC.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
30
R$954,00
por
Instituição
educacional
reconhecida pelo MEC.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
12
R$954,00
por
Instituição
educacional
reconhecida pelo MEC.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
R$954,00
por
Instituição
20
educacional
reconhecida pelo MEC.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
por
Instituição
educacional
reconhecida pelo MEC.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
por
Instituição
educacional
reconhecida pelo MEC

Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
por
Instituição
educacional
reconhecida pelo MEC
/ carteira nacional de
habilitação categoria A
e B.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Fundamental expedido
por
Instituição
educacional
reconhecida pelo MEC
/ carteira nacional de
habilitação
categoria
D.

02

05

12

02

20

R$1.001,70

R$1.001,70

R$1.001,70

R$1.051,79

Síntese das Atividades
Atividades de natureza repetitiva,
relacionada
ao
preparo
e
distribuição de alimentos, limpeza
e conservação dos prédios
públicos, confecção e lavagem de
roupas de uso hospitalar.
Atividades de natureza repetitiva,
relacionada
à
limpeza
e
conservação de ruas, logradouros
públicos e cemitérios, coleta de
lixo.
Executar serviços em geral em
cemitério,
relacionados
a
sepultamentos e conservação do
ambiente; desenvolver demais
ações inerentes ao cargo.
Manter
sob
vigilância
as
instalações dos órgãos públicos
municipais, evitando quaisquer
danos ao patrimônio; fazer rondas
constantes durante o horário de
trabalho; desenvolver demais
atividades inerentes ao cargo.
Execução
de
serviços
de
manutenção e correção de
máquinas e veículos, além de
outras inerentes ao cargo.
Operar
tratores
de
pneus,
máquinas
agrícolas;
realizar
operações de aração, gradagem
e nivelamento do solo; realizar
pulverizações e roçagem; garantir
a
manutenção
básica
das
máquinas;
registrar
dados
relevantes para composição de
relatórios.
Execução dos serviços de
direção,
transporte
de
passageiros
em
veículos
automotores, e outros inerentes
ao cargo.

Conduzir veículos tipo caminhão
para transporte de cargas, e
conservá-los
em
condições
adequadas; desenvolver demais
ações inerentes ao cargo.

Cargo/Lotação

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

SECRETÁRIO
ESCOLAR

AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS

FISCAL DE RECEITAS
MUNICIPAIS

AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO

FISCAL AMBIENTAL

NÍVEL MÉDIO E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
N°
Vencimentos
Pré-requisitos
Vagas
Base
Síntese das Atividades
Total
Certificado
de
Executar tarefas administrativas
Conclusão
Ensino
nas áreas de protocolo, arquivo,
Médio expedido por
orçamento e finanças, pessoal,
instituição de ensino
material e patrimônio, organização
reconhecida pelo MEC
de métodos, classificação e
67
R$1.082,00
/ Curso de Informática
registro de dados, coleta de
Básica
informações, serviços específicos
como
redação
de
cartas,
memorandos, minutas, dentre
outros inerentes ao cargo
Certificado
de
Indicar aos gestores (diretores)
Conclusão
Ensino
decisões a serem adotadas;
Médio expedido por
receber a comunidade; analisar os
instituição de ensino
documentos
dos
alunos
e
08
R$1.082,00
reconhecida
pelo
averiguar se há irregularidades;
MEC.
estabelecer ação conjunta com a
orientação pedagógica e demais
setores
Certificado
de
Fiscalização geral quanto a
Conclusão de Ensino
aplicação das leis municipais,
Médio expedido por
quanto a execução das obras
Instituição educacional
realizadas no Município, bem
reconhecida pelo MEC
como
a
regularização
do
04
R$1.082,00
/ Aptidão física e
patrimônio público municipal
psicológica para o
exercício do cargo,
atestadas
pelo
Município.
Certificado
de
Fiscalização geral quanto a
Conclusão de Ensino
aplicação
da
lei
municipal
Médio expedido por
tributária quanto aos tributos
Instituição educacional
municipais.
reconhecida pelo MEC
06
R$1.082,00
/ Aptidão física e
psicológica para o
exercício do cargo,
atestadas
pelo
Município.
Certificado
de
Desenvolver
ações
de
Conclusão de Ensino
fiscalização, controle e orientação
Médio expedido por
do trânsito no município; autuar
Instituição educacional
motoristas que cometam infrações
reconhecida pelo MEC
no trânsito, em observação as leis
/ Carteira Nacional
do Código Brasileiro de Trânsito e
Habilitação A/B ou A/C
15
R$1.082,00
normas
regulamentares
ou A/E / Aptidão física
municipais;
e psicológica para o
desenvolver
demais
ações
exercício
inerentes ao cargo.
do cargo, atestadas
pelo Município.
Realizar fiscalização ambiental,
Certificado
de
atuando em equipe interdisciplinar,
Conclusão de Ensino
visando garantir o cumprimento da
Médio expedido por
legislação vigente; informar e
Instituição educacional
atender ao público, orientando sobre
reconhecida pelo MEC
a legislação do meio ambiente;
/ Aptidão física e
03
R$1.082,00
participar de ações e campanhas
psicológica para o
voltadas
para
educação
exercício do cargo,
ambiental;
desenvolver
demais
atestadas
pelo
ações inerentes ao cargo.
Município.

21

TÉCNICO EM
RADIOLOGIA MÉDICA

TÉCNICO EM
COMPUTAÇÃO

TÉCNICO AGRÍCOLA

TÉCNICO EM
LABORATÓRIO
MÉDICO

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

CUIDADOR
EDUCACIONAL

CUIDADOR SOCIAL

Certificado
de
conclusão de Ensino
Médio expedido por
instituição de ensino
reconhecida pelo MEC
/ Curso de Técnico de
Radiologia.
Certificado
de
conclusão de Ensino
Médio expedido por
instituição de ensino
reconhecida pelo MEC
/
Curso
Profissionalizante na
área de informática.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Médio expedido por
instituição de ensino
reconhecida pelo MEC
/
Curso
Técnico
Agrícola.
Certificado
de
conclusão de Ensino
Médio, expedido por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC/ Curso Técnico
em Laboratório.
Certificado
de
conclusão de Ensino
Médio, expedido por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC/Curso
Técnico
em Enfermagem.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Médio expedido por
instituição de ensino
reconhecida pelo MEC
/
curso
profissionalizante na
área
específica
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com qualificação
em AUTO CAD.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Médio expedido por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC.
Certificado
de
Conclusão de Ensino
Médio expedido por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC.

03

03

01

01

10

02

20

08

22

R$1.082,00

R$1.082,00

R$1.082,00

R$1.082,00

R$1.082,00

R$1.082,00

R$1.082,00

R$1.082,00

Atividades
evolvendo
equipamentos de radioterapia,
radiodiagnóstico empregado em
medicina e odontologia

Realizar atividades relacionadas
com
a
programação
de
computadores,
suporte,
gerenciamento e serviço de
arquivo, administração de rede,
impressão, aplicação de "web" e
assistência técnica em "hardware".
Atividades
de
orientações,
coordenação e execução de
trabalhos,
relacionados
às
pesquisas técnicas agrícolas

Execução de atividades, sob a
orientação e supervisão de um
Bioquímico,
relacionadas
a
exames laboratoriais.

Execução de atividades, sob a
orientação e supervisão de um
Enfermeiro,
relacionadas
a
enfermagem a nível intermediário.

Realizar atividades de orientação,
coordenação e execução de
trabalhos,
em
nível
médio,
relacionados à construção civil; ter
conhecimento em AUTO CAD;
desenvolver
demais
ações
inerentes ao cargo.

Habilidades para prestar o devido
tratamento
à
crianças
e
adolescentes
portadores
de
necessidades especiais
função de proceder, orientar e auxiliar os
usuários (adultos, idosos ou crianças) no
que se refere à higiene pessoal,
alimentação, locomoção e comunicação;
manter
relacionamento
cordial
e
prestativo com os usuários que estão
sob sua responsabilidade ou cuidado; o
profissional deve também acompanhar e
avaliar o processo de desenvolvimento
psicomotor e comportamental dos
usuários;

TOPÓGRAFO

Certificado
de
Conclusão de Ensino
Médio expedido por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC/Curso
Técnico
de Topografia.

01

R$1.082,00

Responsável por realizar os
levantamentos topográficos de
obras diversas, determinando as
localizações
dos
elementos
visando marcar as referências de
níveis. Um Topógrafo atua com
serviços de medição, elaboração e
atualização periódica de mapas,
plantas e desenhos.

NÍVEL SUPERIOR
Cargo/Lotação

ASSISTENTE SOCIAL

NUTRICIONISTA

CONTADOR

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO
AGRÔNOMO

Pré-requisitos
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Serviço
Social,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Nutrição, expedido por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
Diploma de Curso de
Graduação
de
ENSINO SUPERIOR
em
Ciências
Contábeis, expedido
por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo
MEC,
com
registro no órgão de
classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Engenharia
Civil,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe, e
comprovação
de
qualificação
em
Orçamento e AUTO
CAD.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Engenharia
Agronômica, expedido

N°
Vagas
Total

Vencimentos
Base

07

R$2.100,00

02

R$2.100,00

02

02

01

23

R$2.100.00

R$2.100,00

R$2.100.00

Síntese das Atividades
Planejar, executar, coordenar e
avaliar planos, programas e
projetos sociais em diferentes
áreas de atuação; programar e
administrar os serviços sociais
assegurados
institucionalmente
na
administração
municipal;
desenvolver
demais
ações
inerentes à área.
Planejar, coordenar, executar e
avaliar serviços que envolvam
alimentação em órgãos da
administração
municipal;
promover
treinamento
para
auxiliares; participar de avaliação
de programas de nutrição em
saúde
pública;
desenvolver
demais
ações
inerentes
à
área.
Realizar trabalhos relativos à
administração
financeira
e
patrimonial,
contabilidade
e
auditoria,
compreendendo
análise,
registro
e
perícia
contábeis,
elaboração
de
balancete,
balanços
e
demonstrações
contábeis; desenvolver demais
ações inerentes à área.
Planejar e coordenar projetos de
obras e estruturas em geral;
planejar
e
coordenar
o
desenvolvimento
de
projetos
urbanos
de
interesse
da
administração
municipal;
desenvolver
orçamentos,
inclusive planilhas; ter domínio de
AUTO CAD; desenvolver demais
atividades inerentes a área.

Coordenar
equipe;
repassar
orientação técnica; realizar coleta de
dados, estudos e planejamento;
elaborar
projetos
técnicos,
econômicos, financeiros; realizar
vistoria,
perícia,
avaliação
e

ENFERMEIRO

MÉDICO
VETERINÁRIO

FISIOTERAPEUTA

ODONTÓLOGO

PSICÓLOGO

ADMINISTRADOR

por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo
MEC,
com
registro no órgão de
classe.

monitoramento; elaborar laudo e
parecer técnico; realizar auditoria,
padronização, mensuração e controle
de qualidade; efetivar inspeção
fitossanitária; realizar regulagem e
manutenção
de
equipamentos
agrícolas; desenvolver demais ações
inerentes à área.

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Enfermagem,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Medicina Veterinária,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Fisioterapia, expedido
por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo
MEC,
com
registro no órgão de
classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Odontologia, expedido
por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo
MEC,
com
registro no órgão de
classe.

Coordenar e auditar equipes e
serviços
de
enfermagem;
planejar, executar, coordenar e
avaliar campanhas de saúde;
executar procedimentos técnicos
de maior complexidade em
acompanhamento a pacientes;
desenvolver
demais
ações
inerentes à área.
Atuar nas áreas de agropecuária
e preservação ambiental; realizar
inspeção zoosanitária; realizar
coleta de dados, estudos e
planejamento; realizar vistoria,
perícia,
avaliação
e
monitoramento; elaborar laudo e
parecer
técnico;
desenvolver
demais ações inerentes a área.
Realizar
procedimentos
com
pacientes portadores de doenças
que geram seqüelas físicas,
utilizando técnicas e recursos
diversos com vistas à reeducação
muscular e a recuperação da
função
dos
órgãos
afetados;desenvolver
demais
ações inerentes à área
Atender, diagnosticar, planejar e
executar tratamento odontológico;
realizar ações e campanhas
preventivas; realizar auditorias e
perícias
odontológicas;
administrar
ambientes
e
condições
de
trabalho;
desenvolver
demais
ações
inerentes à área

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Psicologia, expedido
por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo
MEC,
com
registro no órgão de
classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
de
Administração,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.

10

01

R$2.100,00

R$2.100.00

02

R$2.100,00

04

R$2.100,00

01

01

24

R$2.100,00

R$2.100.00

Realizar estudos, pesquisas e
avaliações
sobre
aspectos
comportamentais de indivíduos e
grupos; diagnosticar e avaliar
distúrbios emocionais, mentais,
comportamentais e de adaptação
social de indivíduos e grupos;
proceder
a
atendimentos
psicológicos e emitir laudos;
desenvolver
demais ações inerentes à área
Atuar com gestão de pessoas;
logística,
mapeamento,
planejamento e controle de
fluxos, processos e resultados;
elaborar relatórios; desenvolver
demais ações inerentes à área.

FONOAUDIOLÓGIO

AUDITOR FISCAL

ANALISTA DE
SISTEMA

ENGENHEIRO
AMBIENTAL

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Fonoaudiologia,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Economia,
Ciências
Contábil ou Direito,
expedida
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Análise
e
Desenvolvimento de
Sistemas,
expedido
por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo MEC.
Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Engenharia Ambiental,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.

02

01

R$2.100,00

R$2.100,00

R$2.100,00
03

01

R$2.100.00

01

R$2.100.00

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Engenharia Florestal,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
ENGENHEIRO
FLORESTAL

25

Diagnosticar
problemas
relacionados à comunicação oral,
empregando técnicas específicas
de avaliação e tratamento,
visando o aperfeiçoamento e
reabilitação
da
fala;
desenvolver
demais
ações
inerentes à área.
Fiscalizar o cumprimento da
legislação tributária; constituir o
crédito
tributário
mediante
lançamento;
controlar
a
arrecadação
e
promover
a
cobrança de tributos, aplicando
penalidades; analisar os processos
administrativo-fiscais; desenvolver
demais ações inerentes ao cargo.

Desenvolver,
implementar,
prestar suporte e manutenção
em sistemas de informação,
assegurando o atendimento às
necessidades de usuários no
tocante à solução de problemas
na área de informática.
Coordenar
equipe;
repassar
orientação técnica; realizar coleta
de
dados,
estudos
e
planejamento; elaborar projetos
técnicos,
econômicos,
financeiros;
realizar
vistoria,
perícia,
avaliação
e
monitoramento; elaborar laudo e
parecer técnico; realizar auditoria,
padronização, mensuração e
controle de qualidade; efetivar
inspeções; realizar administração,
gestão
e
ordenamento
ambientais;
realizar
monitoramento emitigação de
impactos ambientais; desenvolver
demais ações inerentes à área
Analisar
as
condições
dos
ecossistemas,
planejar
a
exploração
sustentável
dos
recursos
naturais,
produzir
relatórios de impacto ambiental;
Coordenar
equipe;
repassar
orientação técnica; realizar coleta
de dados, estudos e planejamento;
elaborar
projetos
técnicos,
econômicos, financeiros; realizar
vistoria,
perícia,
avaliação
e
monitoramento; elaborar laudo e
parecer técnico; realizar auditoria,
padronização,
mensuração
e
controle de qualidade; efetivar
inspeções; realizar administração,
gestão e ordenamento florestal;
elaborar estudo de recuperação de
áreas
degradadas;
e
outros
inerentes ao cargo.

GEÓLOGO

BIBLIOTECÁRIO

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Geologia,
expedido
por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo Ministério
da
Educação,
com
registro no órgão de
classe.

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Biblioteconomia,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.

01

01

R$2.100.00

R$2.100.00

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Engenharia de Pesca,
expedido
por
instituição de ensino
reconhecida
pelo
MEC, com registro no
órgão de classe.
ENGENHEIRO DE
PESCA

MÉDICO – CLÍNICO
GERAL

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

01

Diploma de curso de
graduação de ENSINO
SUPERIOR
em
Medicina,
expedido
por
instituição
de
ensino
reconhecida
pelo
MEC,
com
registro no órgão de
classe.
Os cargos de Professor
de Educação Física
serão providos para o
exercício do Magistério,
obtida
em
Curso
Superior
com
Licenciatura
em
Educação Física, em
instituição de Ensino
reconhecida pelo MEC.

R$2.100.00

05

R$6.150,00

10

R$1.227,67

26

Elaboração
de
trabalhos
topográficos;
levantamentos
geológicos e geofísicos; estudos
de
geologia
econômica
e
pesquisa de riquezas minerais;
trabalhos de prospecção e
pesquisas para a cubação de
jazidas e determinação de seu
valor
econômico;
elaboração de relatórios de que
trata o art. 16, item IX, do Código
de Minas; assuntos legais,
relacionados
com
a
sua
especialidade;
perícias
e
arbitramento concernentes às
matérias das alíneas anteriores.
catalogar
e
guardar
as
informações, orientar a busca e
seleção; análise, sintetização, e
organização dos livros, revistas,
documentos, fotos, vídeos e
filmes que ficam sob a guarda da
Administração; a organização,
direção e execução dos serviços
técnicos de repartições públicas
municipais e autárquicas.
Elaborar projetos de aquicultura;
planejar, implantar, operar e
manter estações de piscicultura;
planejar, supervisionar, elaborar,
executar e coordenar projetos na
área
de
processamento
e
beneficiamento
do
pescado;
realizar estudos estatísticos sobre
a exploração pesqueira; elaborar
manuais, normas e diretrizes
especificas com procedimentos e
métodos para as atividades da
área; desenvolver, adaptar e
utilizar
novas
tecnologias
utilizadas
na
pesca,
na
aquicultura e no processamento
do
pescado;
elaborar
laudos técnicos e científicos e
desenvolver
demais
ações
inerentes à área.
Realizar
consultas
e
atendimentos
médicos;
implementar
ações
para
promoção da saúde; coordenar
programas e serviços em saúde,
efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaborar
documentos
e
desenvolver
demais ações inerentes à área
Educação
infantil,
Educação
Especial, 1ª a 5º ano do Ensino
fundamental

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II

TÉCNICO
PEDAGÓGICO

O Cargo será provido
por Professores com
habilitação especifica
para o exercício do
Magistério
na
educação Infantil e/ou
nas séries iniciais do
ensino
fundamental,
obtida
em
curso
Normal Superior ou
em
curso
de
Licenciatura
Plena
equivalente.
Diploma de conclusão
de curso de Ensino
Superior
em
Pedagogia
(com
habilitação
em
administração escolar,
planejamento,
supervisão escolar ou
orientação
educacional) ou Pós
Graduação na área +
experiência mínima de
02(dois)
anos
comprovada.

Educação
infantil,
Educação
Especial, 1ª a 5º ano do Ensino
fundamental

130

R$1.595,97

Atividades
pedagógicas
em
Unidades de Ensino fundamental,
médio, ou Educação Infantil ou
em nível de Sistema de Ensino.

13

27

R$1.718,73

ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL FUNDAMENTL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS)
1. Leitura e interpretação de textos.
2. Gêneros e tipos de texto.
3. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase.
4. Estrutura e formação de palavras.
5. Classes de palavras, flexão e emprego.
6. Sintaxe: frase e oração; termos da oração.
7. Concordância nominal.
8. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação, figuras de sintaxe, de pensamento e
de linguagem.
9. Fonética: letra e fonema.
10. Pontuação.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO (COMUM A TODOS OS CARGOS)
1. Situações problema, envolvendo operações com números inteiros, frações e números decimais.
2. Razão, proporção, regra de três simples e porcentagem.
3. Situações problema, envolvendo equações e sistema de equações do 1º e 2º Graus.
4. Situações problema, envolvendo cálculo de perímetro e área das principais figuras planas, com suas respectivas
unidades de medida.
5. Tratamento da informação: interpretação de situações apresentadas na forma de tabela ou gráfico.
6. Problemas simples de contagem e de raciocínio lógico, compatíveis com o nível fundamental completo.
NÍVEL MÉDIO E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS)
1. Leitura e interpretação de textos.
2. Gêneros e tipos de texto.
3. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase.
4. Estrutura e formação de palavras.
5. Classes de palavras, flexão e emprego.
6. Sintaxe da oração e do período.
7. Concordância nominal e verbal.
8. Regência nominal e verbal.
9. Colocação pronominal.
10. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação, figuras de sintaxe, de pensamento
e de linguagem.
11. Pontuação.
12. Redação oficial: estrutura e organização de documentos oficiais (requerimento, carta, certidão, atestado, declaração,
ofício, memorando, ata de reunião, relatório, etc.); expressões de tratamento.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO (COMUM A TODOS OS CARGOS)
1. Situações problema, envolvendo equações e sistema de equações do 1º e 2º graus.
2. Matemática comercial e financeira: razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples.
3. Situações problema, envolvendo cálculo de perímetro e área das principais figuras planas com suas respectivas
unidades de medida.
4. Tratamento da informação: interpretação de situações apresentadas na forma de tabela ou gráfico.
5. Problemas simples de contagem e de raciocínio lógico, compatíveis com o nível médio.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS)
1. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas,
programas, impressão, Word e Excel.
2. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, correio
eletrônico e busca e pesquisa na internet. Noções de serviços: Internet e Intranet.
3. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e
programas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1. Legislação da administração pública.
2. Estrutura e funcionamento de um órgão público.
3. Ética profissional e sigilo profissional.
4. Rotinas administrativas e de escritório: utilização de equipamentos
5. Atendimento ao público e comunicação telefônica.
6. Organização e arquivamento de documentos
7. Gestão e planejamento de atividades: melhoria de processos.
8. Redação e correspondência oficial: formas de tratamento e abreviações.
9. Relações humanas na organização.
10. Elaboração e manutenção de banco de dados.
11. Estrutura e funcionamento de Órgão Público.
12. Gestão de qualidade: análise de melhoria de processos.
13. Organização de Agenda.
SECRETÁRIO ESCOLAR
1. Política e Legislação da educação.
2. Planejamento e avaliação educacional.
3. Escola, sociedade e família.
4. Princípios da Administração Pública.
5. Informática aplicada à educação.
6. Técnicas de atendimento ao público.
7. Organização de arquivo e escrituração escolar.
8. Redação Oficial e Técnica.
9. Ética profissional.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
1. Ética profissional.
2. Controle de acesso a prédios e serviços públicos e particulares para Deficientes, Idosos, Gestantes e Pessoas
acompanhadas de crianças de colo (Leis Federais n.º 10.048 de 08 de novembro de 2000 e n.º 10.098 de 19 de
dezembro de 2000; Decreto Federal n.º 5.296 de 02 dezembro 2004).
3. Autorizações e Licenças Urbanísticas.
4. Alvará de Localização.
5. Licença para Reforma e Reconstrução.
6. Licença para Demolições.
7. Controle sobre o uso e ordenamento do solo.
8. Sinalização de vias e obras públicas.
9. Noções de Ecologia e poluição ambiental.
FISCAL DE RECEITAS MUNICIPAIS
1. Direito Tributário: O Sistema Tributário Nacional, obrigações tributárias: sujeito ativo e passivo, fato gerador. Os
Princípios Constitucionais, Tributos: conceito e espécies, Tipos Societários, Formas de Tributação das Pessoas
Jurídicas.
2. Contabilidade Geral ou Financeira: Estudo do patrimônio: definição, composição, situações líquidas. Estudo das
contas: contas patrimoniais e de resultado, débito, crédito e saldo, método das partidas dobradas, fatos contábeis,
balancetes. Princípios Contábeis. Demonstrações contábeis.
3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 3.1. Orçamento Público: Princípios orçamentários, ciclo orçamentário. 3.2.
Receita e Despesa Pública: tipos, estágios, receita e despesa públicas na LRF. 3.3. Demonstrações Contábeis previstas
nas NBCASP.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO
1.
Código de Trânsito Brasileiro e atualizações: Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (disponível no site do
DENATRAN – www.denatran.gov.br)
2.
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) – disponível no site do DENATRAN –
www.denatran.gov.br)
2.1. Nº 432/2013 - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na
fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
2.2. N° 718/2017 - Regulamenta as especificações, a produção e a expedição da Carteira Nacional de Habilitação e dá
ou.tras providências.
2.3. Nº 723/2018 - Dispõe sobre uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e da cassação do documento de habilitação.
3. Noções sobre tópicos atuais e relevantes das áreas de transporte, trânsito, mobilidade urbana e meio-ambiente.
4. Lei no. 12.587, de 03/01/12.
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5. Direção defensiva;
6. Noções de primeiros socorros.
FISCAL AMBIENTAL
Noções de Ecologia e poluição ambiental.
2. Noções básicas de legislação ambiental: Federal e Estadual
3. Política Nacional de Meio Ambiente.
4. Sistema Nacional de Meio Ambiente.
5. Licenciamento Ambiental.
6. Política Nacional de Recursos Hídricos.
7. Política Nacional de Educação Ambiental.
8. Política de Meio Ambiente do Estado do Pará.
9. Lei de Crimes Ambientais.
10. Avaliação de Impactos Ambientais, Regulamentação e Aplicabilidade.
11. Fundamentos do desenvolvimento sustentável.
12. Sistemas de Gestão Ambiental.
13. Agenda 21.
14. Carta da Terra.
15. Gestão e Auditoria Ambiental
TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA
1. Radioproteção.
1.1. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental.
2. Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia.
3. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes.
4. Câmara clara – seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia.
5. Fluxograma técnico -administrativo - registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento.
6. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.
7. Portaria da ANVISA n.° 453.
8. Técnicas Radiográficas em Tomografia Computadorizada.
8.1. Bases Físicas e Tecnológicas aplicadas a Ressonância Magnética.
8.2. Protocolos de Exames em Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.
9. Bases Físicas e Tecnológicas aplicadas a Medicina Nuclear.
9.1. Protocolos de Exames de Medicina Nuclear.
9.2. Normas de radioproteção aplicadas à Medicina Nuclear.
10. Princípios físicos, dosimétricos e de planejamento de tratamentos em Radioterapia.
10.1. Aplicações técnicas de radioterapia em tumores malignos e benignos.
10.2. Normas de radioproteção aplicadas à Radioterapia.
TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO
1. Conceitos básicos de hardware e software.
2. Organização genérica dos microcomputadores.
3. Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades.
4. Codificação de dado/informação, armazenamento e recuperação.
5. Software de automação de escritórios do tipo "Office".
6. Noções de internet: componentes, propriedades e utilização.
7. Manutenção de equipamentos de informática.
8. Instalação e configuração de placa de rede em estação de trabalho.
9. Vírus e antivírus, Spam, Phishing, Malware.
TÉCNICO AGRÍCOLA
1. Amostragem, manejo, análise, adubação e conservação do solo.
2. Cultivo de milho e feijão.
3. Práticas culturais de cucurbitáceas, tomate e cebola.
4. (Fruticultura) Manejo cultural de (espécies da fruticultura local e regional) banana, manga, abacaxi e maracujá
(mamão, coco, abacate, etc).
5. Manejo da irrigação na agricultura.
6. Manejo integrado de pragas na agricultura.
7. Controle e manejo de doenças na agricultura.
8. Suínos e Aves.
9. Bovinocultura/bubalinocultura de corte.
10. Bonivocultura/bubalinocultura de leite.
11. Apicultur e piscicultura
12. Mecanização da lavoura
13. Tecnicas de preparo de solo e plantio
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14. Produção de mudas e tratamentos em viveiros agrícolas
15. Olericultura
TÉCNICO EM LABORATÓRIO MÉDICO
1. Biossegurança em Laboratório.
2. Cuidados Primários de Saúde.
3. Amostras Biológicas: Coleta, Transporte, Preparação, Conservação e Armazenamento.
4. Aparelhagem Laboratorial: Cuidados, Conservação e Utilização.
5. Reagentes e Colorações de Rotina em Análises Clínicas: Hematologia, Bioquímica, Imunologia, Microbiologia e
Parasitologia.
6. Preparação de Meios de Cultura para Microbiologia.
7. Noções de Fotometria (com Aplicação em Análises Clínicas): de Emissão e de Absorção.
8. Noções sobre Microscopia Óptica.
9. Exames Sorológicos: (VDRL, Látex, PCR, ASO): Preparação e Execução.
10. Exames de Rotina em Análises Clínicas – Preparação e Execução: Hematologia, Bioquímica, Imunologia,
Microbiologia e Parasitologia.
11. Uroanálise: Exame Físico, Químico e Sedimentoscopia.
12. Noções de Exames de Ensaio Imunoenzimático: (ELISA): Preparação e Execução.
13. Lavagem e Esterilização de Material de Laboratório.
14. Método de Coleta de Alimento para Análise Bromatológica.
15. Método de Coleta de Água para Análise Físico-Química e Microbiológica.
16. Noções sobre Resíduos Produzidos no Laboratório.
17. Noções sobre Combate a Incêndio.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1. Legislação do Exercício da Enfermagem.
2. Prevenção e Promoção a Saúde.
2.1 Educação para o auto cuidado.
3. Assistência de enfermagem à pacientes adultos com problemas clínicos, cirúrgicos.
4. Assistência de enfermagem em saúde mental.
5. Assistência de enfermagem à criança, à mulher, ao idoso.
6. Procedimentos técnicos de enfermagem.
7. Enfermagem na administração de medicamentos.
8. Técnicas básicas de enfermagem.
9. Assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência.
10. Assistência domiciliar.
11. Biossegurança nas Ações de Saúde.
12. Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização.
13. Preparação e acompanhamento de exames diagnóstico.
14. Ética profissional.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1. Desenho de arquitetura: instrumentos utilizados; formatos; escalas; símbolos; convenções e normas da ABNT.
2. Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos: elementos básicos do projeto; plantas; cortes; fachadas; detalhes;
projeto auxiliado por computador utilizando softwares comerciais como AutoCAD.
3. Topografia: métodos de levantamento, medida de distâncias, altimetria, avaliação de áreas, leitura e interpretação de
plantas topográficas.
4. Desenvolvimento e análise supervisionada de projetos: fundações; estruturas de concreto, aço e madeira; instalações
elétricas, de telefonia e lógica; instalações hidro sanitárias, de águas pluviais e GLP; Instalações de ar condicionado.
5. Execução de componentes de edificações: paredes e revestimentos; coberturas; instalações prediais elétricas,
hidráulicas e especiais; estruturas (concreto, metálica, madeira etc.); esquadrias, ferragens; impermeabilização.
6. Materiais, máquinas e equipamentos de construção civil.
7. Controle tecnológico de materiais para a construção civil.
8. Orçamento de Obras.
9. Conceitos de Higiene e Segurança no trabalho.
CUIDADOR EDUCACIONAL
1. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Política Nacional de Assistência Social - PNAS
2004.
2. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.
3. Sistema Único de Assistência Social - SUAS: O que são projetos sociais e características.
4. Responsabilidade social.
5. Projetos Sociais e Políticas Públicas.
6. Intersetorialidade de políticas públicas.
7. Voluntariado: características do trabalho voluntário, LEI 9.608/1998 que dispõe sobre o trabalho voluntário.
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8. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS: finalidade, ações de proteção básica.
9. Organizações Não governamentais.
10. Direitos Humanos: conceito, princípios, relação com projetos sociais.
CUIDADOR SOCIAL
1. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Política Nacional de Assistência Social - PNAS
2004;
2. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS;
3. Sistema Único de Assistência Social - SUAS: O que são projetos sociais e características;
4. Responsabilidade social;
5. Projetos Sociais e Políticas Públicas;
6. Intersetorialidade de políticas públicas;
7. Voluntariado: características do trabalho voluntário, LEI 9.608/1998 que dispõe sobre o trabalho voluntário; 8. Centro
de Referência de Assistência Social - CRAS: finalidade, ações de proteção básica;
9. Organizações Não governamentais;
10. Direitos Humanos: conceito, princípios, relação com projetos sociais.
TOPÓGRAFO
1. Levantamento topográfico: Poligonais topográficas fechadas e abertas.
2. Nivelamento geométrico.
3. Medidas: comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus).
4. Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de escala.
5. Cálculos analíticos de coordenadas: altimétrico e planialtimétrico.
6. Urbanização: posicionamento das vias, redes de água potável, esgoto sanitário e pluvial.
7. Descrição de perímetro e área.
8. Tópicos relativos à topografia em campo (caderneta de campo, croquis, trena, balizas, miras e teodolitos).
Identificação dos principais sistemas de projeção.
9. Transformação de coordenadas e sistemas geográficos.
10. Noções de desenho em meio eletrônico.
NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS)
1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário.
2. Gêneros e tipos de textos.
3. Coerência e coesão textual.
3.1. Instrumentos de coesão textual.
3.2. Valor semântico e emprego de conectivos.
4. O sistema ortográfico do português: emprego de letras; acentuação gráfica e sinais diacríticos.
4.1. Emprego dos sinais de pontuação.
5. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido, do pronome demonstrativo e do pronome relativo.
6. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras.
7. Flexão nominal de gênero e número.
8. Flexão verbal.
9. Valores da coordenação e da subordinação.
10. Sintaxe de concordância.
11. Sintaxe de regência.
11.1. Emprego do sinal indicativo da crase.
12. Sintaxe de colocação.
13. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambigüidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia.
14. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
15. Níveis de língua e funções da linguagem.
NOÇÕES DE MEIO AMBIENTE (COMUM A TODOS OS CARGOS)
1. Noções de Ecologia e poluição ambiental.
2. Noções básicas de legislação ambiental: Federal e Estadual.
3. Política Nacional de Meio Ambiente.
4. Sistema Nacional de Meio Ambiente.
5. Licenciamento Ambiental.
6. Política Nacional de Recursos Hídricos.
7. Planejamento e gestão de recursos hídricos.
8. Política Nacional de Educação Ambiental.
9. Política de Meio Ambiente do Estado do Pará.
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10. Lei de Crimes Ambientais.
11. Gestão e Auditoria Ambiental.
12. Fundamentos do desenvolvimento sustentável.
13. Agenda 21.
14. Carta da Terra.
ATUALIDADES (EXCETO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II E TÉCNICO PEDAGÓGICO)
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia, e
suas vinculações históricas.
LEGISLAÇÃO (SOMENTE PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II E TÉCNICO PEDAGÓGICO)
1. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
2. Constituição Federal, artigo 208 – Capítulo da Educação.
3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. Título I - Da Educação, Título II - Dos Princípios e Fins da Educação
Nacional, Título III - Do Direito à Educação e do Dever de Educar, Título IV - Da Organização da Educação Nacional;
Título V – Capítulo I - Da Composição dos Níveis Escolares, Título V – capítulo II seção II - Da Educação Infantil;
Capítulo V - Titulo VI - Dos Profissionais da Educação.
4. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17/12/2009.
5. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
6. Lei nº 13005/14 – Plano Nacional de Educação e anexos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
1. Fundamentação Histórica, Teórica e Metodológica do Serviço Social e suas diferentes matrizes e a Questão Social
no contexto brasileiro contemporâneo.
2. Planejamento em Serviço Social: Planejamento estratégico e projetos de intervenção social.
3. Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social, Pesquisa Social, debates e aspectos metodológicos.
4. Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social, instrumentalidade e mediação como instrumento de intervenção.
5. Ética em Serviço Social: discussões, legislação e Projeto Ético-Político do Serviço Social.
6. Fundamentos das relações sociais no âmbito das instituições.
7. Políticas Sociais e Direitos Sociais.
8. Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor.
9. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos.
10. Movimentos Sociais, Populares e Comunitário.
11. O desenvolvimento de comunidade como estratégia de intervenção.
12. Legislação atualizada e discussões pertinentes ao trabalho profissional do Assistente Social: Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, Lei Maria da Penha, Direito das Pessoas Portadoras de
Deficiência, Sistema Único de Saúde (SUS), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Tratamento Fora do Domicilio
(TFD), Seguridade Social; Assistência, Saúde e Previdência Social.
NUTRICIONISTA
1. Conceito de alimentação e nutrição.
2. Grupos de alimentos.
3. Leis da alimentação.
4. Princípios nutritivos: conceito, classificação, biodisponibilidade, funções, digestão, absorção, metabolismo e fontes
alimentares.
5. Bases para uma boa alimentação.
6. Ingestão recomendada de energia e nutrientes.
7. Cálculo das necessidades calóricas do indivíduo normal.
8. Recomendação da distribuição energética nas necessidades energéticas totais, parâmetros de avaliação da qualidade
nutricional das dietas, contribuição em energia das proteínas totalmente utilizáveis: NDpCal (%); coeficiente g/cal, cálculo
da relação nitrogênio/kcal, conversões e equivalências de medidas.
9. Nutrição nos ciclos da vida: na gestação e lactação, do recém-nascido, da criança, do adolescente, jovens e do idoso.
10. Aleitamento materno e alimentação complementar
11. Avaliação do estado nutricional nos diferentes ciclos da vida do indivíduo sadio e enfermo: Indicadores
antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos.
12. Educação alimentar e nutricional.
13. Dietoterapia e patologia da nutrição.
14. Aconselhamento nutricional.
15. Terapia nutricional enteral e parenteral.
16. Modificações da dieta normal e padronizações hospitalares.
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17. Interação droga x nutriente.
18. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características físico químicas, seleção, aquisição,
armazenamento, conservação, indicadores no preparo de alimentos, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos.
19. Alimentos funcionais.
20. Administração em serviços de alimentação: Tipos de serviço e contrato. Programa de Alimentação do Trabalhador.
Organograma. Planejamento físico funcional em UAN. Gestão de pessoas em UAN. Custos; Cardápios: planejamento,
organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros,
saneamento e segurança na produção de alimentos, métodos de conservação.
21. Controle de qualidade e avaliação dos serviços de alimentação: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC); Boas Práticas de Fabricação e manipulação de alimentos - legislação pertinentes a serviços de nutrição;
Avaliação da qualidade nutricional e sensorial; Programas de qualidade e métodos para avaliação.
22. Higiene dos alimentos: legislação básica aplicável, higiene pessoal, de ambiente e equipamentos e utensílios,
doenças veiculadas pelos alimentos, epidemiologias das doenças veiculadas pelos alimentos, detergentes e
sanificantes.
23. Microbiologia dos alimentos.
24. Nutrição e Saúde Pública: Política Nacional de Alimentação e Nutrição, epidemiologia das doenças carências,
anemia ferropriva, hipovitaminose A, bócio endêmico.
25. Vigilância nutricional.
26. Epidemiologia: bases conceituais; indicadores de saúde; vigilância epidemiológica; transição demográfica, fatores
determinantes do processo saúde-doença e epidemiológica, epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição
protéico-calórica.
27. Diagnóstico do estado nutricional de populações.
28. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): diretrizes operacionais, controle de qualidade e planejamento
de cardápios.
29. Característica do método científico.
30. Legislação do Sistema único de Saúde-SUS.
31. Ética profissional.
CONTADOR
1. Contabilidade Geral: 1.1. Princípios de Contabilidade (Resoluções CFC 750/1993 e 1.282/2010); 1.2. Plano de
Contas; 1.3. Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis; 1.4. Ativo não circulante; 1.5. Passivos Exigíveis;
1.6. Constituição de Provisões; 1.7. Operações com mercadorias; 1.8. Patrimônio Líquido; 1.9. Análise EconômicoFinanceira das Demonstrações Contábeis; 1.10. Operações Financeiras: Empréstimos, Financiamentos e Desconto de
Duplicatas.
2. Orçamento Público: 2.1. Princípios Orçamentários; 2.2. Ciclo, Etapas e Fases do Orçamento; 2.3. Créditos Adicionais;
2.4. Descentralização de Créditos Orçamentários e Financeiros; 2.5. Execução Orçamentária e Financeira.
3. Contabilidade Pública: 3.1. Lei 4.320/64 e legislação complementar, Escrituração de Operações Típicas nos sistemas:
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; 3.2. Receita Pública: Classificações, Estágios, Fontes, Dívida
Ativa, Receita Corrente Líquida. 3.3. Despesa Pública: Classificações, Estágios, Tipos de Empenho, Suprimentos de
Fundos e Adiantamentos, Restos a Pagar, Despesas de Exercícios Anteriores, Dívida Flutuante e Dívida Fundada; 3.4.
Plano de Contas na Administração Pública: Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e
Municípios (SIAFEM); 3.5. Balanços Públicos: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e a
Demonstração das Variações Patrimoniais; 3.6. Licitação: Lei 8.666/93 e legislação complementar: Modalidades, tipos,
casos de dispensa e inexigibilidade, fases, pregão (lei 10.520/02) e convênios; 3.7. Processo de Levantamento e
Prestação de Contas: Legislação pertinente, processo de contas, tomada e prestação de contas; 3.8. Lei Complementar
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal): Planejamento, Receita Pública, Despesa Pública, Dívida e Endividamento,
Gestão Patrimonial e Transferência, Controle e Fiscalização.
4. Contabilidade Tributária: 4.1. Impostos e Contribuições Retidos na Fonte: Imposto sobre Serviços de qualquer
natureza, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP E COFINS,
Imposto de Renda Pessoa Física; 4.2. Impostos e Contribuições sobre Folha de Pagamento; 4.3. Créditos Tributários e
Tributos Diretos e Indiretos.
5. Auditoria e Controle Interno: 5.1. Auditoria: planejamento da auditoria, documentação, evidências, relatórios. 5.2.
Auditoria Governamental: finalidade, tipos e formas. 5.3 Controle Interno: natureza e características, componentes.
ENGENHEIRO CIVIL
1. Conceitos Fundamentais de Projeto Arquitetônico e de Desenho Urbano;
2. Fundamentos de Estruturas: tipos de cargas e apoios; esforços externos e internos em elementos estruturais;
equilíbrio de estruturas isostáticas; tensões e deformações normais e tangenciais;
3. Sistemas Estruturais para Edifícios: aspectos gerais relacionados ao projeto, análise e execução de sistemas em
concreto, aço e madeira;
4. Materiais e componentes de edificações: paredes e revestimentos; coberturas; instalações prediais elétricas, lógica,
telefonia, ar-condicionado, hidráulicas e especiais; estruturas (concreto, metálica, madeira etc.); fundações; esquadrias,
ferragens; impermeabilização;
5. Orçamento de obras: identificação e quantificação de serviços; especificação e composição de custos, BDI e encargos
sociais;
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6. Gerenciamento de obras: planejamento e controle físico-financeiro; projeto do canteiro de obras; controle de materiais;
dimensionamento de equipamentos; fiscalização de obras;
7. Instalações elétricas, telefonia e lógica;
8. Instalações hidro sanitárias, de gás e de combate a incêndio;
9. Saneamento Ambiental: sistemas de abastecimento de água e de esgoto sanitário; tratamento e disposição de
resíduos sólidos; sistemas de drenagem urbana;
10. Manutenção predial;
11. Pavimentação, Topografia e Terraplenagem;
12. Procedimentos licitatórios e de fiscalizações de contratos;
13. Racionalização e industrialização da construção civil;
14. Patologia de edificações: diagnóstico, recuperação e reforço;
15. Segurança na construção civil;
16. Geologia e geotécnica para engenheiros: sondagem, classificação e características dos solos, técnicas de
contenção;
17. Fundações;
18. Engenharia Legal: legislação referente ao exercício profissional; responsabilidade civil e criminal em obras de
engenharia;
19. Ética na engenharia;
20. Engenharia de Avaliações: legislação e normas, laudos de avaliação.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
1. Agricultura e pecuária.
1.1. Fruticultura (fundamentos e práticas) com ênfase nas culturas regional e local.
1.2. Olericultura com ênfase em agricultura orgânica.
1.3. Reflorestamento.
1.4. Praças e jardins de regiões urbanas.
1.5. Legislação agro-industrial.
1.6. Apicultura e avicultura.
1.7. Gado leiteiro.
1.8. Suinocultura.
1.9. Piscicultura.
Bovinocultura e Bubalinocultura.
2. Princípios básicos de agroecologia.
2.1. Definição e conceito de agroecologia.
2.2. Princípios de agroecologia.
2.3. Transição agroecologia.
2.4. Sustentabilidade.
2.5. Plantas recuperadoras do solo.
2.6. Sucessão vegetal.
2.7. Ciclagem de nutrientes.
2.8. Rotação de Culturas.
2.9. Sistemas agroflorestais.
3. Desenvolvimento rural.
3.1. Desenvolvimento rural sustentável.
3.2. Desenvolvimento local.
3.3. Desenvolvimento econômico.
3.4. Modernização agrícola.
3.5. Revolução verde.
3.6. Ecossistema e agroecossistema.
3.7. Enfoque sistêmico.
3.8. Participação popular.
3.9. Políticas públicas.
4. Agronegócio, Arranjos produtivos locais e cadeias produtivas.
5. Construções e instalações rurais
ENFERMEIRO
1. Conhecimentos Básicos: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem/Exercício Profissional e sua
Regulamentação; Direitos Humanos: Direitos da criança, do adolescente e do idoso; Bases Teóricas da Assistência de
Enfermagem: Teorias de Enfermagem; Processo de enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem (SAE);
Diagnósticos de Enfermagem (NANDA).
2. Desequilíbrio hidroeletrolítico.
3. Técnicas básicas de enfermagem: Lavagem básica das mãos, oxigenioterapia, higiene intima, higiene oral,
bandagem, curativo limpo e contaminado, sondagens, nebulização, contenção, sinais vitais, retirada de ponto.
4. Administração de medicamentos.
5. Políticas de Saúde.
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6. Vigilância em Saúde.
7. SUS e Programas Ministeriais: Atenção Domiciliar.
8. Acolhimento à Demanda Espontânea.
9. Saúde na Escola.
10. Programa Nacional de Atenção Básica.
11. Controle dos Cânceres do Colo do útero e de mama.
12. PNI - Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST’s/AIDS, Pré-natal baixo risco, Planejamento Familiar.
13. Atenção a Saúde da Mulher.
14. Atenção a Saúde da Criança.
15. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso.
16. Tratamento de feridas. Primeiros Socorros. Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas e
parasitárias. Doenças endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde. Cuidados com o paciente portador de patologias das
vias respiratórias; Enfermagem em urgência e emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento;
ferimentos; hipotermia e hipertermia; medidas de ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento
de emergência; controle de hemorragia. Assistência de Enfermagem ao adulto e idoso em situações de clínica médica e
cirúrgica: agravos pulmonares, cardíacos, renais, neurológicos, gastrintestinais e onco-hematológicos. iossegurança em
serviços de saúde: segurança e conforto do cliente Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem.
Assistência de Enfermagem ao adulto e idoso em situações de clínica médica e cirúrgica: agravos pulmonares,
cardíacos, renais, neurológicos, gastrintestinais e onco-hematológicos. Biossegurança em serviços de saúde: segurança
e conforto do cliente.
MÉDICO VETERINÁRIO
1. Patologia Geral: Processos degenerativos celulares, Alterações do crescimento e diferenciação celular, Neoplasias.
2. Patologia Animal: Patologia da pele e anexos, Patologia das glândulas mamárias, Patologia do aparelho respiratório,
Patologia do aparelho circulatório, Patologia do aparelho digestivo, Patologia do aparelho urinário, Patologia do aparelho
genital, Patologia dos órgãos eritropoiéticos, Patologia dos órgãos linfopoiéticos, Patologia do aparelho locomotor,
Patologia do sistema nervoso.
3. Epidemiologia: Conceitos fundamentais, Hospedeiros e parasitas, Variação da ocorrência de doenças em populações
– Distribuição espacial e temporal, Avaliação quantitativa da ocorrência de doenças em populações, Profilaxia, Medidas
aplicáveis ao componente sócio-econômico-cultural: Educação Sanitária, Epidemiologia e controle das doenças
transmissíveis de interesse médico-veterinário e de saúde pública: Raiva, encefalite eqüina, Cinomose e hepatite dos
cães, Doença de Aujesky, Febre aftosa, Anemia infecciosa eqüina, Influenza eqüina, Toxinfecções de origem alimentar,
Tuberculose, Brucelose, Leptospirose, Toxoplasmose, Gastroenterites parasitárias dos animais domésticos, Coccidioses
dos mamíferos domésticos, Babesioses, Ixodidioses, Sarnas, Doenças Parasitárias de interesse médico-veterinário e
saúde pública.
4. Tecnologia e Inspeção de alimentos: Inspeção higiênico – sanitária “ante-morte” dos animais de corte, Higiene de
produtos e de sub-produtos da indústria da carne, Complexo “Teníase-cisticercose”: Questão de Saúde Pública,
Carcaças: qualidade, fatores de conservação, critérios de julgamento.
5. Estudo Clínico da Gestação: Diagnóstico da gestação, Patologia da gestação, Parto, Patologia do Parto, Patologia do
Puerpério.
6. Inseminação Artificial em Bovinos e Eqüinos.
7. Patologia e Clínica da Reprodução.
8. Clínica Médica de Eqüinos: Afecções do Sistema Digestivo, do Sistema Respiratório, do Sistema Cardiovascular, do
Sistema Músculo-Esquelético, Afecções da Pele e Anexos.
9. Doenças nutricionais e Metabólicas de eqüinos e cães.
10. Patologia Clínica Veterinária: exame de urina, Interpretação do eritrograma, Interpretação do leucograma.
11. Técnica cirúrgica em eqüinos e cães: Medicação pré-anestésica, Anestesia geral.
FISIOTERAPEUTA
1. Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia.
2. Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia.
3. Fundamentos, técnicas e recursos de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica.
4. Fisioterapia em UTI.
5. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia.
6. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade.
7. Fisioterapia reumatológica.
8. Fisioterapia preventiva na saúde pública e saúde do trabalhador.
9. Fisioterapia em Pediatria e neonatologia.
10. Fisioterapia em Saúde da Mulher.
11. Fisioterapia Dermato funcional.
12. Fisioterapia em oncologia.
13. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das lesões neurológicas.
14. Aspectos gerais e legais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia.
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ODONTÓLOGO
1. Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico.
2. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia.
3. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica.
4. Tratamento conservador da Polpa.
5. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico.
6. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração.
7. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência.
8. Extração dentária, simples, complicações.
9. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios.
10. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular.
11. Procedimentos periodônticos.
12. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção.
13. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional.
14. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia.
15. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: procedimentos de urgência.
16. Radiologia oral.
17. Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos.
18. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde
pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPOD, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia
do câncer bucal; sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento;
Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde bucal coletiva.
19. Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica;
métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação natural x artificial ou mista:
influências no desenvolvimento do sistema estomatognático; Más-oclusões e hábitos perniciosos; Biosegurança:
manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes.
20. Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais (PNE).
PSICÓLOGO
1. Psicologia Organizacional: conceito; histórico; cultura e clima organizacional; áreas de atuação; função do psicólogo
nas organizações; saúde mental no trabalho.
2. Aprendizagem, emoções e afetos na organização do trabalho: processos de aprendizagem e socialização
organizacional; processos emocionais e afetivos constituintes do vínculo com as organizações e sua cultura.
3. Psicologia Social: conceito; objeto de estudo; psicologia social crítica; processos de interação social.
4. Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; conceitos de saúde; conceito de higiene mental e psico-higiene;
medidas de promoção e prevenção em saúde; função do psicólogo na área de saúde.
5. Psicopatologia: concepção de normal e patológico; desenvolvimento da concepção de doença mental; diagnóstico das
perturbações mentais; papel do psicólogo na equipe multidisciplinar.
6. Direitos Humanos e Cidadania: os novos cenários em direitos humanos e cidadania; temas atuais em direitos
humanos no Pará e na Amazônia;
7. Teorias e Técnicas do Processo Grupal: conceitos principais em análise institucional; contribuições das teorias
sistêmicas ao trabalho grupal; análise dos processos intergrupais; técnicas de dinâmicas de grupo.
8. Avaliação Psicológica: conceito, princípios éticos na avaliação psicológica; tipos de avaliação psicológica; documentos
psicológicos (declaração, atestado, parecer, laudo e relatório).
9. Gestão de Pessoas: recrutamento; treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoas.
10. Psicodiagnóstico: definição; histórico; etapas do processo diagnóstico; diagnóstico e prognóstico; aspectos éticos
implicados no diagnóstico.
11. Teorias e Técnicas Psicoterápicas: principais teorias da personalidade; psicanálise, comportamental, gestalt,
abordagem centrada na pessoa.
12. Código de Ética: atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e do trabalho.
ADMINISTRADOR
1. Administração Geral: 1.1. Planejamento Estratégico e Operacional; 1.2. Processo e Modelos de Organização; 1.3.
Liderança e Motivação; 1.4. Comunicação; 1.5. Controle; 1.6. Gestão de Projetos; 1.7. Ética e Responsabilidade
Socioambiental.
2. Administração de Recursos Humanos: 2.1. Recrutamento e seleção; 2.2. Desenho de Cargos e Avaliação de
Desempenho; 2.3. Remuneração e Benefícios; 2.4. Treinamento e Desenvolvimento.
3. Administração de Materiais: 3.1. Armazenagem e Controle de Estoque; 3.2. Movimentação de Materiais; 3.3. Gestão
de Suprimentos; 3.4. Distribuição de Materiais.
4. Administração Financeira: 4.1. Demonstrações Financeiras; 4.2. Fluxo de Caixa. 4.3. Planejamento Financeiro; 4.4.
Classificação das Receitas e Despesas Públicas segundo finalidade, natureza e agentes; 4.5. Estágios das Despesas
Públicas;
5. Organização e Métodos: 5.1. Departamentalização; 5.2. Estruturas Organizacionais; 5.3. Análise Administrativa; 5.4.
Processos Empresariais; 5.5. Ferramentas de Análise Organizacional: Fluxogramas, Formulários, Layout, QDT e
Manuais de Organização.
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6. Administração de Marketing: 6.1. O composto de marketing; 6.2. Marketing Institucional; 6.3. Marketing e
Responsabilidade Social. 6.4. Pesquisa de Marketing;
7. Orçamento Público: 7.1. Conceitos e princípios orçamentários; 7.2. Orçamento tradicional; 7.3. Orçamento de base
zero; 7.4. Orçamento e desempenho; 7.5. Orçamento – programa; 7.6. Avaliação da execução orçamentária; 7.7.
Orçamento na Constituição de 1988; 7.8. Lei de Diretrizes Orçamentárias.
FONOAUDIÓLOGO
1. Linguagem: Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral: desenvolvimento normal e alterado; Atrasos da aquisição
e distúrbios da linguagem; Habilidades Necessárias para a Leitura e Escrita;Tipos de Transtornos de Leitura e Escrita;
Língua Brasileira de Sinais.
2. Saúde coletiva: Atuação do fonoaudiólogo nos campos da saúde, da educação e ocupacional; Possibilidades de
abordagem profissional; Intervenção Fonoaudiológica na Saúde Coletiva.
3. Audiologia: Diagnóstico diferencial das patologias auditivas; Achados audiológicos; Avaliação audiológica;
processamento auditivo central.
4. Motricidade oral: Alterações relacionadas a motricidade orofacial, mastigação e deglutição. Avaliação, diagnóstico e
reabilitação de pacientes portadores de disfagia; Biossegurança em fonoaudiologia; Fissuras Labiopalatinas; Fisiologia
do Esfincter Velofaríngico; Prevenção das Fissuras Labiopalatinas; avaliação e terapia.
5. Voz: Disfonias; Avaliação fonoaudiológica vocal; Reabilitação dos pacientes disfônicos; Abordagens vocais
preventivas e terapêuticas; reabilitação fonoaudiológica nas laringectomias .
6. Fluencia: Alterações da fluência, características, terapia fonoaudiológica.
AUDITOR FISCAL
1. Contabilidade Geral ou Financeira e Princípios Contábeis, Leis 6.404/76, 11.638/07 e
11.941/09. NBCT 19.41 aplicadas as Pequenas e Médias Empresas.
2. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Noções de Administração Orçamentária e Financeira, Receita e Despesa
Pública, Patrimônio Público e suas variações, Subsistemas de contas, Plano de Contas da Administração Pública,
Registros Contábeis de Operações Típicas, Tabelas de Eventos, Demonstrações Contábeis, Demonstrações
Contábeis Previstas nas NBCASP.
3. Auditoria: Interna e externa funções e diferenças, Controle de qualidade no exercício da Auditoria, Origem, Evolução
e Desenvolvimento da Auditoria. Normas de Auditoria, Testes de Auditoria, evidência de auditoria, auditoria na
administração pública, Controle Interno, Controle interno na administração pública, Papéis de Trabalho, Planejamento da
Auditoria, Programas de Auditoria para Contas do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido , contas de Resultado. Verificação
Complementar, eventos subsequentes e revisão final.
ANALISTA DE SISTEMA
1. Conceitos Básicos de Computadores: hardware e software. Representação da informação. Códigos. Sistemas de
Numeração. Modalidades de processamento “batch”, “offline”, “on line” e “real time”. Hardware. Componentes.
Configuração. Placa-Mãe. Barramento. Onboard.Plug-and-play. Microprocessadores. Memória. Mídias e dispositivos
para armazenamento de dados. Interfaces de entrada/saída. Software básico, aplicativos e utilitários. Conceitos básicos
de sistemas operacionais. Multiprogramação e multiprocessamento. “Time sharing”. Escalonamento de tarefas.
Multitarefa. Gerenciamento de memória. Memória Virtual. Paginação. Segmentação. Operação de microcomputadores.
Ambientes Windows 2000/XP/2003/Vista e Linux. Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio). Segurança de
equipamentos e de sistemas de informática. Backup. Vírus.
2. Algoritmos e Linguagens de Programação: Conceitos. Operadores. Variáveis. Constantes. Estruturas básicas de
programação. Pseudocódigo. Portugol. Estruturas de Dados. Vetores e matrizes. Registros. Arquivos. Listas. Pilhas.
Filas. Árvores. Implementação. Construção de algoritmos. Modularização. Subrotinas. Procedimentos. Funções.
Recursividade. Passagem de parâmetros. Algoritmos de busca, pesquisa e ordenação. Merge. Alocação estática e
dinâmica de memória. Aplicações com estruturas de dados. Programa. Interpretação. Compilação. Linkedição. Códigofonte. Código-objeto. Java. PHP. Programação Orientada a Objetos. Ferramentas: NetBeans e Eclipse.
3. Redes de Computadores, Internet e Web: Conceitos. Terminologia. WAN, LAN e MAN. Modem. Modulação.
Arquitetura OSI/ISO. Arquitetura Cliente-Servidor. Tecnologias de redes locais. Topologias. Meios de Transmissão.
Protocolos. Padrões Ethernet. Arquitetura TCP/IP. Telefonia IP. Máscaras de rede. FTP. Telnet. Correio Eletrônico.
Segurança em redes e na Internet. HTML. JavaScript. PHP. ASP. XML. Servidores Web: Apache, Tomcat, IIS (Internet
Information Server).
4. Estruturas de Arquivos e Bancos de Dados: Conceitos básicos. Características. Métodos de acesso. Alocação.
Organização de diretórios. Proteção de arquivos. Modelo Relacional, dicionarização, restrições e normalizações. Formas
Normais: 1a., 2a., 3a. e 4a. FN. Ferramentas. Abordagem Relacional. SQL. Interface Conectividade. Web.
Acesso. Segurança. Análise, Modelagem, Projeto e Implementação. Conceitos. Características. Utilização. Banco de
Dados Orientados a Objeto. Objetos. Classes. Variáveis de instância. Métodos. Mensagens. Encapsulamento. Herança.
Banco de Dados em Aplicações Cliente/Servidor. Administração de Banco de Dados. Tuning (ajuste) de Banco de
Dados. Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD): arquitetura, integridade, concorrência, gerenciamento
de transações. Backup/Restore de Banco de Dados. Replicação de Dados.
5. Desenvolvimento, Análise, Projeto e Gerência de Sistemas: Conceitos. Características. Ciclo de Vida de Sistemas.
Atividades de análise. Fases de Projeto. Estudo de Viabilidade Técnica de Projetos. Ferramentas. Análise Estruturada de
Sistemas. Modelagem. Diagramas. Fluxo de Dados, processos, entidades, depósito de dados. Regras de consistência.
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Diagrama
de
Contexto.
Diagrama
de
Fluxo
de
Dados
(DFD).
Diagrama
de
Entidades
e
Relacionamentos (DER). Diagrama de Transição de Dados. Modelos. Dicionário de Dados. Especificação de processos:
português estruturado. Mini-especificações. Análise Essencial. Modelo Ambiental. Declaração de Objetivos. Interação
com o usuário. Lista de Eventos. Tabela de Eventos e classificação. Modelo Comportamental. DFD Preliminar. DFD
Particionado. DER ou MER. Dicionário de Dados. Depósitos de Dados. Mini-especificações (Português estruturado,
Árvores de Decisão, Tabelas Lógicas e Pseudocódigo). Modelo de Controle. Ciclo de Vida. DTE. Experimentação e
Prototipação. Análise de Pontos de Função. Projeto, Análise Orientada a Objeto. Conceitos. Características. Modelagem.
UML.
Metodologias.
Ferramentas.
Projeto
Estruturado
de
Sistemas.
Uso
de
Ferramentas CASE. Projeto de Sistemas de Informação. Diagramas de estrutura modular, componentes e significado.
Gerenciamento de Mudanças. Qualidade do Projeto: acoplamento e coesão. Modelagem conceitual da informação.
Modelo conceitual de entidades e relacionamentos. Atributos: monovalorados, compostos, multivalorados e
determinantes. Relacionamentos parciais e totais. Auto-relacionamento, relacionamentos múltiplos e agregações.
Particionamento do conjunto de entidades. Decomposição de relacionamentos. Engenharia e Qualidade de Software.
Software – qualidades do produto e do processo, princípios básicos, projeto de software, especificação, requisitos,
testes, técnicas informais de verificação e prova de programas; processo de produção de software: modelo em cascata e
espiral; organização de processo; metodologias. Qualidade de Software (ISO e CMM). Execução de testes integrados de
sistemas. Homologação de sistemas junto aos usuários. Arquitetura Cliente/Servidor. DataWarehouse. Conceitos
básicos. Análise, Avaliação, Elaboração e Manutenção de documentação. Supervisão da documentação técnica de
sistemas. Especificação da manutenção corretiva, evolutiva e legal, necessárias aos sistemas existentes. Planejamento
Estratégico de Sistemas de Informações. Gerência de Projetos.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
1. Ciências do Ambiente
2. Prevenção e controle da poluição ambiental.
3. Legislação ambiental: Federal e Estadual
4. Política Nacional de Meio Ambiente.
5. Sistema Nacional de Meio Ambiente.
6. Licenciamento Ambiental.
7. Política Nacional de Recursos Hídricos.
8. Planejamento e gestão de recursos hídricos.
9. Política Nacional de Educação Ambiental.
10. Política de Meio Ambiente do Estado do Pará.
11. Lei de Crimes Ambientais.
12. Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
13. Política Nacional de Educação Ambiental.
14. Avaliação de Impactos Ambientais, Regulamentação e Aplicabilidade.
15. Qualidade do ar.
16. Qualidade do solo.
17. Classificação dos corpos d’água e padrões de lançamento de efluentes.
18. Critérios de Balneabilidade em Águas Brasileiras.
19. Gestão integrada de Resíduos sólidos.
20. Gestão e Auditoria Ambiental
21. Monitoramento ambiental.
22. Fundamentos do desenvolvimento sustentável.
23. Agenda 21.
24. Carta da Terra.
ENGENHEIRO FLORESTAL
1. Sementes, produção de mudas e viveiros florestais.
2. Ecologia florestal, processos químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do solo e relação solo-água-planta.
3. Sítios florestais.
4. Nutrição florestal.
5. Controle ambiental.
6. Biomas, formações florestais e ciclagem biogeoquímica em ecossistemas florestais, implantação de povoamentos
florestais, controle de pragas, doenças e incêndios florestais.
7. Medições florestais, volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de crescimento de árvores e inventário
florestal.
8. Colheita florestal, métodos manuais e mecanizados de colheita, máquinas e equipamentos.
9. Custos e rendimentos.
10. Recuperação de áreas degradadas.
11. Manejo de bacias hidrográficas.
12. Manejo florestal.
13. Tecnologia da madeira, desdobro, beneficiamento e preservação da madeira.
14. Código Florestal Federal, Código Florestal Estadual.
15. Legislação Ambiental e Resoluções do Conama.
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16. Sistemas agroflorestais.
17. Identificação de árvores, fitossociologia, fitogeografia e sucessão ecológica.
GEÓLOGO
1. Ambientes de sedimentação: principais tipos de depósitos sedimentares e suas estruturas características.
2. Deformação tectônica da crosta terrestre e tipos principais de estruturas.
3. Intemperismo e formação do solo.
4. Obras de contenção de taludes e drenagem urbana, urbanização de favelas, atividades de defesa civil relacionada a
desastres naturais Geologia e recursos minerais; bens minerais energéticos.
5. A mineração e o desenvolvimento sustentável: impactos ambientais, indicadores de sustentabilidade e ordenamento
do território.
6. O ciclo hidrológico e a água subterrânea.
7. Hidrogeologia aplicada à contaminação de solo e água subterrânea.
8. Classificação dos Sistemas de aquífero.
9. Vulnerabilidade e favorabilidade dos sistemas de aquífero.
10. Sistemas de informações geográficas e sensoriamento remoto: bases teóricas e aplicações em geologia.
11. Concepção de banco de informação georreferenciado e operação de softwares comerciais e livres.
12. Avaliação de impactos ambientais no meio físico: principais metodologias e aplicação (EIA/RIMA).
13. Geofísica aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas.
14. Análise e interpretação de dados ambientais do solo e de águas subterrâneas.
15. Tecnologias de remediação de áreas contaminadas.
16. Plumas de contaminação no solo e em águas subterrâneas.
17. Gerenciamento de áreas contaminadas. Identificação e caracterização de fontes de contaminação industrial, de
disposição de resíduos, de atividades comerciais e de áreas abandonadas.
18. Estudos de riscos em áreas contaminadas.
19. Proteção da qualidade dos solos e de águas subterrâneas.
BIBLIOTECÁRIO
1. Informação: Organização da informação e do conhecimento. Recepção da informação. Estudos métricos da
informação. Informação de inteligência organizacional. Inteligência competitiva. Conhecimento organizacional. Lei de
acesso à informação.
2. Documentação: conceito, teoria, ciclo, tipologia, objetivos, caracterização e estrutura da documentação geral e
jurídica. Conservação, preservação, microfilmagem e digitalização.
3. Biblioteconomia, Ciência da Informação e Arquivística: origens, teorias, conceitos básicos, definições, terminologia,
objetivos, histórico e tendências.
4. Gestão de unidades de informação: Estrutura organizacional. Planejamento, organização e administração de serviços
de informação. Gestão da informação e do conhecimento. Organização da informação na web. Arquitetura da
informação. Tipos de unidades de informação.
5. Formação e desenvolvimento de coleções: políticas e princípios de aquisição, seleção e descarte. Fatores de uso.
Avaliação, preservação e conservação de coleções.
6. Representação temática de documentos: processos, instrumentos e produtos. Sistemas de classificação bibliográfica:
CDU e CDD. Indexação: coerência, qualidade, linguagens, processos, tipos. Linguagens documentárias. Taxonomia,
tesauro, ontologia, cabeçalhos de assuntos e vocabulário controlado. Web semântica. Resumos.
7. Normalização de documentos: normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
8. Representação descritiva de documentos: processos, instrumentos e produtos. Código de Catalogação AngloAmericano - 2ª edição revista: normas vigentes. Catalogação descritiva. Catalogação Cooperativa. Catálogos: funções e
tipos. Conversão retrospectiva. Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos: FRBR. Código RDA. Metadados.
Dublin Core. Protocolo Z39.50. MARC 21 e XML. CBU.
9. Fontes de informação gerais e especializadas. Fontes oficiais nacionais e internacionais, bases de dados
especializadas, repertórios, portais e vortais de organizações governamentais e não-governamentais. Fontes de
informação jurídica. Revistas eletrônicas. Redes de informação.
10. Disseminação da informação: princípios e serviços. Serviço de referência. Comutação bibliográfica. Fluxo da
informação. Estudos de uso e de usuários. Tecnologias de informação e comunicação. Marketing. Disseminação
seletiva da informação.
11. Automação de unidades de informação: planejamento, equipamentos, programas, bancos e bases de dados,
formatos de intercâmbio. Redes e sistemas de informação. Bibliotecas eletrônicas, digitais, virtuais. Ergonomia.
12. Código de Ética Profissional do Bibliotecário. Conselhos, Associações e Sindicatos de Classe. Perfil do profissional
da informação.
ENGENHEIRO DE PESCA
1. Principais espécies de organismos aquáticos com importância comercial para a pesca e aquicultura.
2. Dinâmica populacional das espécies de peixes, crustáceos e moluscos de importância econômica da pesca e
aquicultura.
3. Técnicas de processamento do pescado.
4. Legislação federal e estadual para o licenciamento de cultivos de organismos aquáticos.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Principais doenças e profilaxia das doenças em organismos aquáticos em cativeiro.
Extensão pesqueira e aquícola.
Genética aplicada ao melhoramento de espécies cultivadas.
Sistemas de cultivo em cativeiro.
Tecnologias da construção de viveiros.
Técnicas de navegação utilizadas na pesca artesanal e industrial.
Cultivo de algas e sua aplicação na culinária e indústria.
Técnicas de reprodução induzida na piscicultura.
Importância da produção primária para os oceanos e a produção pesqueira.
Fatores que interferem na seletividade dos apetrechos de pesca.
A limnologia dos lagos naturais e artificiais.
As fases da exploração dos recursos pesqueiros.
Principais medidas de ordenamento das espécies de organismos aquáticos marinhos comercializadas na região
Norte.
18. Manejo e nutrição das principais espécies comercializadas na aquicultura.
19. A influência do aquecimento global nos oceanos e no recrutamento pesqueiro.
20. Características dos motores das embarcações de pesca na pesca costeira.
MÉDICO – CLÍNICO GERAL
1. Doenças infecciosas: SIDA, Dengue, Leptospirose, Tuberculose, Hanseníase, Malária, Parasitoses intestinais,
Doenças sexualmente transmissíveis, Toxoplasmose, Meningite.
2. Anemias.
3. Cânceres de pulmão, mama, cólon e reto, estômago, pâncreas, fígado, próstata, rim e tireóide.
4. Hepatites virais.
5. Insufuciência hepática crônica.
6. Diarréias agudas e crônicas.
7. Doenças pépticas
8. Pancreatite aguda e crônica.
9. Insuficiência cardíaca congestiva.
10. Cardiopatias isquêmicas.
11. Acidente vascular cerebral.
12. Hipertensão arterial.
13. Choque e reanimação cárdio-respiratória.
14. Diabetes mellitus.
15. Doenças da tireóide.
16. Dislipidemias.
17. Insuficiência renal.
18. Glomerulopatias.
19. Infecção do trato urinário.
20. Infecções respiratórias.
21. Asma.
22. DPOC.
23. Tromboembolismo pulmonar.
24. Cor pulmonale.
25. Colagenoses: Artrite reumatóide, Esclerose sistêmica progressiva, Febre reumática, Lúpus eritematoso disseminado,
Dermatopolimiosite.
26. Depressão e Síndrome do pânico.
27. Diagnóstico diferencial dos distúrbios da consciência.
28. Intoxicação exógena.
29. Antimicrobianos.
30. Ética e Bioética.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. O papel pedagógico da Educação Física na constituição dos sujeitos, da sociedade e do mundo.
2. Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola: desenvolvimentista, construtivista, crítico emancipatória,
concepção de aulas abertas, aptidão física e crítico-superadora.
3. Educação Física: História, características e importância social.
4. As diferentes manifestações da cultura corporal: jogos, esporte, lutas, danças e ginásticas. Aspectos didáticos
pedagógicos das manifestações da cultura corporal no contexto escolar.
5. Base Nacional Comum Curricular: Aspectos Específicos de Educação Física para o ensino fundamental 2.
6. Atividades rítmicas e expressivas: a dança.
7. Educação Física Inclusiva.
8. Conhecimentos sobre o corpo.
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9. Saúde e Qualidade de Vida.
10. Primeiros Socorros no Esporte.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
1. Legislação e Normas: LDB e suas atualizações / Estatuto da Criança e do Adolescente /Constituição da República
Federativa do Brasil.
2. Diretrizes Curriculares Nacionais (pareceres e resoluções): Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação Especial, Educação do Campo,EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos.
3. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon.
4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Decreto Federal nº
7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências).
5. A gestão democrática na escola.
6. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira.
TÉCNICO PEDAGÓGICO
1. Questões atuais da educação.
2. Desafios atuais da educação pública.
3. Legislação Educacional: Constituição Federal e atualizações a data do concurso; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº. 9.394/96 e atualizações até a data do concurso; Estatuto da Criança e do Adolescente; Diretrizes
Curriculares Nacionais e referidos pareceres: para A Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Básica;
Educação de Jovens e adultos, Educação Especial, Operacionais para Educação do Campo e Educação em Direitos
Humanos; Plano Nacional de Educação Lei 13.005; Plano de metas Compromisso Todos pela Educação, Plano de
Desenvolvimento da Educação.
4. Educação e fundamentos bio-psíquico-social do desenvolvimento humano.
5. Organização e Política de Financiamento da Educação Básica no Brasil.
6. A o processo Coletivo de construção do Planejamento, Concepção, acompanhamento e Avaliação do Projeto PolíticoPedagógico da Escola.
7. Instrumentos de apoio ao planejamento da educação municipal: PNE, PEE, PME, PDE, PES,LSE,FUNDEB.
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