PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO
Estado de Minas Gerais
EDITAL 01/2020
A Prefeitura Municipal de Paula Candido, Estado de Minas Gerais torna público a realização de Concurso Público de Provas
e Títulos, a ser regido pelas disposições contidas nesse Edital, com intuito de prover vagas em cargos de diversos níveis de
escolaridade, com total de 18 vagas do quadro de servidores pelo regime jurídico de trabalho Estatutário, conforme
Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Súmulas, Leis Federais, Lei Orgânica do
Município de Paula Candido, Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Paula Candido, Leis Municipais, Leis
Complementares, e suas alterações, que tratam o tema, mediante as condições e normas estabelecidas nesse Edital e nos
seus Anexos.
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público, de acordo com a legislação que trata da matéria e conforme previsto nesse Edital, será executado
pelo Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo – IADHED e será acompanhado e
fiscalizado por Comissão Especial nomeada através da Portaria Nº 014 de Março de 2020, destinando-se a selecionar
candidatos para provimento dos cargos, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paula Candido.
1.2. O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Objetiva e, também, de
acordo com a especificidade do cargo, Prova de Títulos (etapa classificatória) em conformidade com o estabelecido nesse
Edital.
1.3. Antes de inscrever-se no Concurso Público, o candidato deve observar atentamente as prescrições desse Edital,
inclusive quanto à sua aptidão para a realização das provas previstas nesse Edital, assim como os requisitos e condições
exigidos para a posse, em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
1.4. A Prova Objetiva e a Prova de Títulos serão realizadas preferencialmente no município de Paula Cândido, Minas Gerais,
em locais a serem divulgados por meio do Edital Informativo do candidato no site da organizadora.
1.5. As etapas ou fases do Concurso Público são preclusivas, sendo o candidato automaticamente excluído da fase seguinte,
quando não tiver se submetido, independentemente do motivo, ou não tiver sido habilitado na prova/fase/etapa
precedente.
1.6. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 2 (duas) listas, quando couber, por ordem
decrescente de pontos, sendo a primeira uma lista geral contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive a
pontuação das pessoas com deficiência; a segunda, uma lista com a pontuação das pessoas com deficiência.
1.7. Os candidatos aprovados e nomeados serão submetidos ao Regime Estatutário.
1.8. Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva ao candidato que o solicitar, durante o
período de inscrições, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial. A solicitação deverá ser efetuada por
escrito, na forma e prazo determinados nesse Edital, e poderá ser atendida, de acordo com critérios de viabilidade e de
razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.
1.9. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este Concurso
Público por meio do endereço eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/, bem como manter atualizado o endereço
informado no ato de inscrição para fins de contato direto com o candidato, caso necessário.
1.10. Será admitida a impugnação desse Edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação que poderá ser
impetrada diretamente no site da organizadora em link próprio.
1.11. A Prefeitura Municipal de Paula Candido, para auxílio aos interessados que não disponha de acesso à internet,
disponibilizará durante todo o período do certame, Ponto de Atendimento Presencial, localizada à Rua Hilda Vargas Leitão,
141, Alfa Sul, CEP 36.904-153 , no horário de 12h00min as 18h00min, que servirá também de local para recebimento de
correspondência via Correios.
1.12. Os horários evidenciados nesse Edital seguem o horário de Brasília.
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2 – DOS CARGOS, VAGAS, REQUISITOS EXIGIDOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS.
2.1 - Os 18 cargos objetos desse Concurso Público, bem como o Quadro de Vagas, Escolaridade exigida e
Vencimentos encontram-se distribuídos conforme tabelas abaixo:
CARGOS

VAGAS

REQUISITO MÍNIMO

AMPLA

VENCIMENTO

Medido ESF

04

Superior Completo em Medicina com registro no CRM

R$ 7.500,00

Dentista ESF

04

Superior Completo em Odontologia com registro no CRO

R$ 3.100,00

Enfermeiro ESF

04

Superior Completo em odontológica com registro no COREN

R$ 3.100,00

Auxiliar de Saúde Bucal ESF

02

Ensino Médio Completo com inscrição no CRO como ASB

R$ 1.045,00

Assistente Social NASF

01

Superior Completo em Assistência Social com registro no CRESS

R$ 3.100,00

Nutricionista NASF

01

Superior Completo em Nutrição com registro no CRN

R$ 3.100,00

Psicólogo NASF

01

Superior Completo em Psicologia com registro no CRP

R$ 3.100,00

Fonoaudiólogo

01

Superior Completo em Fonoaudiologia com registro no CREFONO

R$ 2.149,97

TOTAL DE VAGAS

18

NOTAS: 1) Escolaridade Mínima Exigida: realizada em instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

2.2. Taxa de inscrição:
 Cargos de nível superior: R$ 90,00 (noventa reais);
 Cargos de nível médio: R$ 60,00 (sessenta reais);
3. DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA A POSSE

3.1. ser brasileiro ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 c/c art. 37, I, da Constituição da República;
3.2. possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 65 (sessenta e cinco) anos incompletos;
3.3. estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos, e com as obrigações militares, para
os candidatos do sexo masculino, com idade inferior a 46 anos;
3.4. estar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
3.5. possuir diploma de curso superior, devidamente registrado no Ministério da Educação, quando o cargo exigir;
3.5.1. para os cargos de nível superior no ato da posse deverá estar devidamente registrado em seus respectivos
conselhos de classe caso existente.
3.6. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, apurada por profissional Médico dos quadros
públicos, designado pela Prefeitura Municipal de Paula Candido, no ato da posse;
3.7. não ter sofrido penalidade por prática de atos desabonadores no exercício profissional;
3.8. apresentar declaração de bens;
3.9. cumprir as exigências desse Edital;
3.10. declarar, no momento da solicitação de inscrição, que tem ciência e que, caso aprovado, aceita entregar, por ocasião
da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para investidura no cargo.
3.11. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, podendo ser entregue cópia simples, acompanhada do
documento original, ou cópia autenticada dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para investidura no
cargo.
4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
4.1. A descrição das atribuições dos cargos consta do Anexo I desse Edital.

Prefeitura Municipal de Paula Candido – Minas Gerais
Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo - IADHED

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO
Estado de Minas Gerais
EDITAL 01/2020
5. DO CADASTRO DE RESERVA
5.1. O Cadastro de Reserva será integrado por todos os candidatos habilitados e classificados no Concurso Público, que
poderão ser convocados futuramente para realizar a Avaliação Médica para a posterior posse, conforme quantitativo de
vagas autorizado.
5.2. A convocação dos integrantes do Cadastro de Reserva obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final dos
candidatos habilitados e classificados.
5.3. A posse dos candidatos integrantes do Cadastro de Reserva observará a todos os procedimentos e critérios
estabelecidos nesse Edital, inclusive a Avaliação Médica.
5.4. Quando o número de vagas autorizadas para a convocação de candidatos do Cadastro de Reserva permitir a aplicação
dos percentuais de reserva de vagas previstos nesse Edital, serão convocadas as pessoas com deficiência.
5.5. A inclusão no Cadastro de Reserva gera para o candidato apenas a expectativa de direito à convocação e posse, ficando
reservado à Prefeitura Municipal de Paula Candido o direito de proceder às admissões, em número que atenda ao interesse
e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
5.6. Durante a validade do Concurso, poderão surgir vagas que deverão ser preenchidas pelos candidatos aprovados e não
convocados, observados rigorosamente a classificação e demais requisitos previstos nesse edital.
6. DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
6.1 - Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei n.º 7.853/1989 e Decreto n.º 3.298/99,
são reservados aos candidatos portadores de deficiência 05% do número de vagas oferecidas, arredondando para
o próximo número inteiro seguinte caso fracionário, desde que a deficiência de que são portadores não seja
incompatível com as atribuições da função a ser preenchido.
6.2 - Para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá:
a) Assinalar o campo destinado aos portadores de deficiência no Formulário de Inscrição;
b) Preencher o requerimento contido no Anexo III do presente Edital;
c) Anexar Laudo Médico (original ou cópia legível autenticada), com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, cuja data de expedição
não seja superior a 90 dias.
6.2.1 - Os documentos acima descritos deverão ser enviados, através do sistema online disponível na área do candidato,
do dia 11 de maio de 2020 até o dia 01 de julnho de 2020 ou pessoalmente no Ponto de Atendimento Presencial
evidenciado no item 1.11 desse Edital, no mesmo período.
6.2.2 - Para fins de reserva de vagas conforme previsto, considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas
categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/1999 combinado com o enunciado da Súmula 377 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim definidas:
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho das funções.
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibel (dB) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou ocorrência
simultânea de quaisquer condições anteriores. Visão monocular.
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal,
habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho.
e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
6.3 - A não observância ao disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos
candidatos em tais condições.
6.4 - O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá informar
no Formulário de Inscrição, bem como no requerimento constante no Anexo III desse Edital.
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6.4.1 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições especiais diretamente
em sua Área do Candidato.
6.4.2 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de condições especiais indeferidos poderão encaminhar recurso à empresa
responsável pelo Concurso Público, IADHED, através do sistema de recursos disponibilizado na Área do Candidato, no
prazo de 02(dois) dias, após a divulgação do indeferimento, com a estrita observância ao disposto no presente Edital.
6.5 - Os portadores de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, local, horário de provas
e à nota mínima exigida.
6.6 - Os candidatos portadores de deficiência não estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição, salvo no caso
previsto no item 8 do presente Edital.
6.7 - O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, não poderá impetrar recurso
em favor de sua situação.
6.8 - Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas aos portadores de deficiência terão seus nomes publicados na
lista geral de classificação, bem como em lista de classificação especial, quando da disponibilização do Resultado Final.
6.9 - Respeitada a ordem classificatória, os candidatos portadores de deficiência aprovados nesse Concurso Público, por
ocasião da posse, serão submetidos à Avaliação Médica por profissionais indicados pela Prefeitura Municipal de Paula
Candido (MG), o qual avaliará a compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo/função e a deficiência de que o
candidato é portador, emitindo Laudo de parecer, nos termos desse Edital.
6.10 - Será eliminado da lista de vagas reservadas o candidato cuja deficiência não seja constatada ou se mostre
incompatível com o exercício das atribuições da função, passando a compor apenas a lista de classificação geral,
caso em que se convocará o candidato imediatamente seguinte, de mesma condição, com a estrita observância da
ordem classificatória.
6.11. Para o cumprimento do coeficiente de reserva (5%) de vagas para as Pessoas Com Deficiências, fica estabelecido que
no surgimento de novas vagas, para os cargos evidenciados na tabela do item 2.1, será seguido o critério que a 5ª vaga, 21ª
vaga, 41ª vaga, 61ª vaga e sucessivamente, serão preenchidas por candidatos que figurem na listagem prevista no item 6.8.
6.12 - Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas pelos demais candidatos.
7. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ENSALAMENTO DOS
CANDIDATOS.
7.1. A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas nesse Edital e em outros editais
que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas regras, normas, critérios e condições os candidatos
se obrigam a cumprir.
7.2. A inscrição poderá ser efetuada a partir das 00h.00min. do dia 11 de maio até às 23h.59min do dia 10 de junho de
2020, via sistema online, no endereço eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/, no qual existirá um link com o
formulário destinado à inscrição, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, o candidato
deverá imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição.
7.2.1. O Candidato poderá realizar a inscrição presencialmente no endereço previsto no item 1.11, de forma pessoal ou por
procurador.
7.3. No ato da inscrição, o candidato poderá se inscrever somente para um cargo ofertado, conforme a relação indicada
no item 2 desse Edital.
7.3.1. A aplicação das provas serão em turno único a ser definido em até 06 (seis) dias de antecedência da aplicação da
prova.
7.4. O sistema não permitirá múltiplas inscrições.
7.5. O pagamento do valor da taxa de inscrição, conforme especificado no item 2, deverá ser efetuado conforme data de
vencimento constante no boleto, as taxas das inscrições realizadas às 23h.59min. do dia 10 de junho de 2020 deverão ser
pagas até o dia 11 de junho de 2020, em qualquer agência bancária credenciada, durante o horário regular de
atendimento bancário, mediante a apresentação do boleto bancário.
7.6. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras desse Edital e certificar-se
de que preenche ou preencherá, até a data da posse, todos os requisitos exigidos para o cargo. Não haverá a devolução do
valor da taxa de inscrição após a sua efetivação, por erros cometidos pelo candidato ou o mesmo não compareça no dia da
aplicação das provas.
7.6.1. A taxa de inscrição, uma vez paga, somente será devolvida nos casos de: cancelamento/anulação do Concurso;
exclusão do Cargo ao qual o candidato se inscreveu; alteração da data prevista para aplicação das provas; pagamento
extemporâneo ou em duplicidade; suspensão do Concurso.
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7.7. A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa de inscrição, não se
responsabilizando a Prefeitura Municipal de Paula Candido nem o IADHED, por solicitação de inscrição não recebida por
motivo de ordem técnica dos computadores dos interessados, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do
pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores alheios à sua responsabilidade que impossibilitem a
transferência de dados.
7.8. Após 5 (cinco) dias úteis do efetivo pagamento do boleto bancário, o candidato poderá acompanhar, através da Área
do Candidato, a situação de sua inscrição, devendo, se houver alguma divergência, entrar em contato com o IADHED, via email concursosiadhed@gmail.com ou anexar o comprovante de pagamento pelo sistema.
7.9. A publicação da homologação das inscrições será divulgada a partir do dia 22 de junho de 2020, no endereço
eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/, contendo informações sobre as inscrições homologadas e a relação das
indeferidas, se houver.
7.10. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da respectiva taxa de
inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas na forma do subitem anterior,
no prazo de 03 (três) dias contados da data posterior da divulgação da relação de inscrições homologadas no endereço
eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/ o candidato deverá encaminhar ao IADHED cópia digitalizada do boleto
bancário juntamente com o comprovante de pagamento através do sistema de recurso disponibilizado na Área do
Candidato, onde poderá anexar os documentos solicitados.
7.11.1. As informações prestadas no Formulário de Inscrição via internet serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se a Prefeitura Municipal de Paula Candido e ao IADHED o direito de excluir do Concurso Público aquele que
fornecer dados falsos, resguardando o contraditório.
7.12. Na hipótese de mero erro material de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição (no de
documentos de identificação e/ou endereço), o candidato deverá solicitar alteração através de sua Área do Candidato ou
informar quais as alterações que devem ser procedidas, mencionando também os dados que identificam a sua inscrição
através do e-mail concursosiadhed@gmail.com, no prazo de 03 (três) dias contados da data posterior da divulgação da
relação de inscritos.
7.13. Os locais de realização das provas serão divulgados através da Área do Candidato.
7.14. O candidato deve imprimir o Cartão de Confirmação através de sua Área do Candidato, no qual estará indicado o
local, o horário e o endereço de realização da prova, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção do Edital de
Inscrição por meio de impressão.
7.15. O candidato que não tiver acesso à internet para realizar sua inscrição poderá recorrer ao Ponto de Atendimento
Presencial evidenciado no item 1.11 desse Edital.
7.15. Da inscrição com solicitação de atendimento especial:
7.15.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de
inscrição disponibilizada no endereço eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/, os recursos especiais necessários.
7.15.2. O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem anterior deverá enviar a cópia
simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado
ou justificativa, que contenha informações suficientes sobre o atendimento especial que necessite acompanhada de
eventuais documentos que a comprove.
7.15.2.1. O candidato que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá encaminhar requerimento por
escrito, datado e assinado, acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, que justificará a
necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do §2º do art. 40, do Decreto Federal nº 3.298/1999,
e alterações.
7.15.3. A documentação citada no subitem anterior deverá ser anexada no sistema online no ato da inscrição, tendo como
data limite 01 de junho de 2020 ou pessoalmente no Ponto de Atendimento Presencial evidenciado no item 1.11 desse
Edital, no mesmo prazo.
7.15.4. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço eletrônico
https://iadhed.listaeditais.com.br/.
7.15.5. O candidato que tiver seu requerimento de atendimento especial indeferido poderá apresentar recurso no prazo de
03 (três) dias contados da data posterior da publicação indicada no subitem anterior.
7.15.5.1. Para recorrer contra o indeferimento do requerimento de atendimento especial, o candidato deverá utilizar o
sistema online de recursos disponível na Área do Candidato.
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7.15.5.2. Após a análise dos recursos, será divulgada através da Área do Candidato as respostas aos recursos deferidos e
indeferidos.
7.15.6. A concessão do atendimento especial fica condicionada a possibilidade técnica examinada pela Comissão do
Concurso e ouvida o IADHED quando necessário.
7.15.7 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada. Para
tanto é necessário que o requeira, observando os procedimentos constantes do item 9.27 desse Edital, para adoção das
providências.
7.15.8. Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
7.15.9. A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação, acompanhada de adulto responsável por
sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).
7.15.10. Para a amamentação, a candidata lactante poderá retirar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de
uma fiscal.
7.15.11. Na sala reservada para amamentação, permanecerão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo
vedada a presença de quaisquer outras pessoas.
08. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
8.1. O candidato comprovadamente desempregado, de acordo com a Lei Estadual Nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999,
ou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que é regulamentado pelo Decreto
Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, terá direito a isenção da taxa de inscrição.
8.2. O candidato poderá requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição diretamente pelo sistema de inscrição no
período de 11 de maio de 2020 ao dia 13 de maio de 2020.
8.3. Para requerer a isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá comprovar a condição de
desempregado ou estar regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.
8.3.1 A condição de desempregado será caracterizada pelas seguintes situações:
a) não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e
b) não possuir vínculo estatutário vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; e
c) não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;
d) não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma.
e) não estar cadastrado como Microempreendedor individual ou ter qualquer empresa em seu nome.
8.3.1.1. Para comprovar a situação prevista nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do item 8.3.1 desse Edital, o candidato deverá
apresentar declaração de próprio punho, datada e assinada, na qual informará que não possui: 1) vínculo em Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), 2) vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou
federal, 3) contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal, 4)
informará não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma, e 5)
declarando por derradeiro não estar cadastrado como Microempreendedor individual e que não existe em seu nome
nenhuma empresa ativa.
8.3.1.2. As documentações necessárias para verificação da situação de desempregados serão: 1) fotocopias das paginas da
carteira de trabalho (CTPS); 2) extrato do FGTS dos últimos 05 (cinco) meses; 3) no caso de advogados, relação de todas as
causas dos últimos 12 (doze) meses.
8.3.2. A condição de hipossuficiência econômica financeira é caracterizada pelo registro de inscrição no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto Federal Nº. 6.135, de 26 de junho de 2007.
8.3.2.1. Para comprovar a situação prevista no item 8.3.2 desse Edital, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, em data anterior a divulgação desse Edital e indicar seu Número
de Identificação Social (NIS) válido, atribuído pelo CadÚnico, no requerimento de inscrição online quando de seu
preenchimento.
8.3.2.2. O IADHED consultará o órgão gestor do CadÚnico do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome –
MDS, que fornecerá a situação do Número de Identificação Social (NIS) e caracterizará ou não a isenção do candidato.
8.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes
procedimentos:
a) Preencher o Formulário de Inscrição disponível no site https://iadhed.listaeditais.com.br/ e ao final do cadastro clicar em
“solicitar isenção da taxa de inscrição” e preencher os dados solicitados. b) Em caso de desemprego, o candidato deverá
enviar as documentações exigidas através do link disponibilizado na Área do Candidato, durante o período de solicitação.
8.5. As informações prestadas no requerimento eletrônico de isenção e anexadas no sistema serão de inteira
responsabilidade do candidato que responderá civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
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8.6. Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: a) deixar de efetuar o requerimento
de isenção pela internet no prazo discriminado no item 8.1 desse Edital; b) omitir informações e / ou torná-las inverídicas;
c) fraudar e / ou falsificar documento; d) pleitear a isenção, sem apresentar os documentos previstos no item 8.3.1.1, desse
Edital; e) não informar o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo nas situações inválido, não
cadastrado, excluído, com renda fora do perfil, de outra pessoa, desatualizado ou não informá-lo; f) não observar prazos
para postagem dos documentos.
8.7. Cada candidato deverá anexar individualmente sua documentação no sistema.
8.8. A comprovação da tempestividade do requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição será feita pelo
registro da data no sistema online.
8.9. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor da inscrição via fax, correio eletrônico ou qualquer outra
forma que não seja prevista nesse Edital.
8.10. O candidato cujo pedido de isenção for deferido terá, automaticamente, efetivada sua inscrição no concurso.
8.11. No resultado da análise e as respectivas justificativas, realizadas pelo IADHED, dos pedidos de isenção do pagamento
do valor da inscrição, a ser publicado no site do instituto, na data provável de 01 de junho de 2020.
8.12. O candidato que tiver seu requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição indeferido poderá apresentar
recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data e horário da publicação indicada no subitem 8.11 desse Edital.
8.13. Para recorrer contra o indeferimento da isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá utilizar o
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/, e seguir as
instruções ali contidas.
8.14. Após a análise dos recursos, o recorrente terá acesso ao deferimentos ou indeferimentos de seu recurso, devidamente
justificado, diretamente em sua Área do Candidato em até dois dias anteriores à data prevista para o término das
inscrições.
8.15. Poderão ser realizadas diligências para comprovação da situação declarada pelo candidato, podendo o IADHED
verificar redes sociais, marcar visitas na residência do solicitante entre outras ações. Constatada a irregularidade na
solicitação de isenção, a inclusão do candidato como isento será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9. DA PROVA OBJETIVA – Eliminatória e Classificatória
9.1. Será aplicada PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, sendo a pontuação máxima de 30 pontos para
os cargos de todos os níveis de escolaridade, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do Anexo II desse Edital,
sendo as questões objetivas de múltipla escolha (A, B, C, D) onde o candidato deverá marcar somente um dos quatro
campos da folha de resposta para que possa obter a pontuação do item que serão distribuídas entre as áreas de
conhecimentos dispostas nos quadros a seguir:
9.1.1. Tabela de questões para os cargos de Nível Médio e Fundamental:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargos: Medido ESF; Dentista ESF; Enfermeiro ESF; Auxiliar de Saúde Bucal ESF; Assistente Social NASF; Nutricionista NASF;
Psicólogo NASF; Fonoaudiólogo.
PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ÁREA DO
Nº DE
VALOR DE CADA
ÁREA DE CONHECIMENTO
CONHECIMENTO
QUESTÕES
QUESTÃO
Língua Portuguesa
05
1,0
5
Raciocínio Lógico/Matemática
05
1,0
5
Conhecimentos Gerais
05
1,0
5
Conhecimento de Saúde Pública
05
1,0
5
Conhecimentos específicos
05
2,0
10
TOTAL
25 questões
30 pontos máximos

9.2. A Prova Objetiva será aplicada na data provável do dia 05 de julho de 2020, em um único turno, nos locais e horários
a serem divulgados na Área do Candidato, observado o horário oficial de Brasília-DF.
9.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova, com antecedência de 60 minutos,
obrigatoriamente munido de documento de identificação original e caneta esferográfica transparente com tinta preta,
sendo que os portões de acesso serão abertos e fechados nos horários determinados no Edital Convocatório, ficando
impedido de ingressar o candidato que chegar ao local de prova após o horário estipulado, sendo obrigatório o candidato
observar o horário, pois não terá tempo de tolerância.
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9.4. A indicação dos locais de prova estará disponível na Área do Candidato onde poderá imprimir seu Cartão de
Confirmação, as informações sobre o horário da aplicação das provas e os locais, serão divulgados com antecedência
mínima de 6 (seis) dias da data prevista no item 9.2 desse Edital.
9.5. O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de 1 (um) dos documentos abaixo
discriminados, válidos e apresentando forma legível e em via original:
a) Cédula de Identidade Civil (RG);
b) Carteira de identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe;
c) Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro;
d) Passaporte brasileiro;
e) Carteira Profissional;
f) Certificado de Reservista com foto;
g) Carteira de Identificação das Forças Armadas (Aeronáutica, Exército ou Marinha);
h) Carteira de Identidade de Estrangeiros emitida no Brasil.
9.6. Não serão aceitos como documentos de identificação para ingresso na sala de prova: CPF, Certidão de Nascimento,
Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, carteira funcional sem valor de identidade,
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
9.7. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documento de
identificação.
9.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documentos originais de
identificação previstos no subitem 9.5, por motivo de roubo, furto ou extravio, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, há 90 (noventa) dias, sob pena de ficar impedido de realizar
a prova. Na ocasião será também submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, digitais e de
assinaturas em formulário próprio.
9.8.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
9.9. Não será aplicada a Prova Objetiva, ou procedido qualquer outro exame, em qualquer hipótese, em local ou data ou
em horário diferente dos prescritos nesse Edital, em Editais específicos referentes às fases desse Concurso e no Edital
Informativo do candidato.
9.10. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, fumar dentro da unidade
escolar em qualquer horário nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
lápis, borrachas, marca textos, corretivos, impressos ou qualquer outro material de consulta.
9.11. Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, smartfone,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, tablet, receptor, gravador e similares) que possam comprometer a
segurança do Concurso, a critério do IADHED. Caso o candidato porte qualquer um desses objetos, deverá desligá-los e
colocá-los em local designado pelos fiscais de sala. O descumprimento da presente prescrição implicará a eliminação do
candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.
9.12. Não será permitida, durante a realização da Prova Objetiva, a utilização de gorros, bonés, óculos escuros e relógios.
Estes objetos deverão ser guardados pelos candidatos em local que impeça sua visibilidade.
9.13. A Prefeitura Municipal de Paula Candido e o IADHED não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
9.14. O não comparecimento do candidato às Provas implicará sua eliminação do Concurso.
9.15. O candidato que usar atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da
prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos subitens 9.10, 9.11 e 9.12 desse Edital, será automaticamente
excluído do Concurso.
9.16. A duração da Prova Objetiva será de 04 (quatro) horas, incluído aí o tempo para o preenchimento do Cartão-Resposta.
O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, durante a realização da
prova, serão feitos pelos fiscais de sala.
9.17. É de responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova com a antecedência necessária para início da
realização da Prova Objetiva, bem como observar o tempo destinado à realização das provas e demais procedimentos
previstos no subitem 9.16 desse Edital.
9.18. As respostas às questões objetivas serão transcritas para o Cartão-Resposta com caneta esferográfica transparente
com tinta preta, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão.
9.19. As respostas às questões da Prova Objetiva lançadas no Cartão-Resposta serão corrigidas por meio de processamento
eletrônico.
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9.20. Cada resposta correta valerá 1 (um) acerto.
9.21. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
9.22. O candidato é responsável pelo correto preenchimento do Cartão-Resposta e por sua conservação e integridade, pois
não haverá substituição do cartão, salvo em caso de defeito de impressão.
9.23. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 60 (sessenta) minutos do início da Prova Objetiva,
devendo, antes de retirar-se do recinto da sala, entregar aos aplicadores o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta.
9.24. Os candidatos só poderão levar os Cadernos de Provas faltando 60 (sessenta) minutos do horário estipulado para o
término da prova, após entregar o Cartão-Resposta devidamente assinado ao Fiscal de sala.
9.25. Os candidatos que não devolverem o Cartão-Resposta devidamente assinado aos fiscais de sala, antes de sua saída da
sala, serão automaticamente eliminados do Concurso.
9.26. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três)
últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação da prova e demais documentos
solicitados pela fiscalização naquela sala.
9.26. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto da sala, a não ser em caso
especial e desde que acompanhado por um componente da equipe de aplicação da prova.
9.27. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova poderá solicitar através do sistema. A
candidata deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o responsável pela
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova.
9.28. Visando preservar a segurança e a credibilidade do Concurso, em casos que a fiscalização julgue necessário, os
candidatos inscritos serão identificados por coleta da impressão digital.
9.29. Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva, serão considerados habilitados todos os candidatos que
apresentarem, no conjunto das questões, total de pontuação igual ou superior a 50% do total da Prova Objetiva.
9.30. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente de acordo com o número de pontos obtidos na
prova, após a aplicação dos critérios previstos no subitem 9.29, com observância do disposto no subitem 1.6 desse Edital,
por cargo, nome e número de inscrição.
9.31. Os candidatos que não alcançarem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva, serão eliminados do Certame.
9.32. Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
https://iadhed.listaeditais.com.br/, na data provável de 06 de julho de 2020, após as 17 horas.
10. DA PROVA DE TÍTULOS – Classificatória
10.1. Serão analisados para etapa títulos as documentações dos candidatos que se classificarem até a 30ª posição em seu
respectivo cargo.
10.2. A Prova de Títulos valerá, no máximo, 07(sete) pontos.
10.3. Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis à pontuação somente os que comprovem a descrição
nos quadros do subitem 10.5, cuja avaliação observará rigorosamente os limites de pontuação ali definidos.
10.4. O candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios fotocopiados e autenticados.
10.5. São critérios de avaliação dos títulos:

10.5.1. Para os cargos de nível Superior em relação à Prova de Títulos, serão considerados:
CATEGORIA

DESCRIÇÃO

QUANT.
MÁXIMA

VALOR
UNITÁRIO
(pontos)

VALOR
MÁXIMO
(pontos)

01

1,0

1,0

01

1,0

1,0

01

1,0

1,0

Diploma de Doutorado, na área especifica ao cargo, acompanhado do histórico escolar ou
certidão/declaração de conclusão do curso, acompanhada do histórico escolar, expedidos por
instituição de ensino superior ou programa de Pós-Graduação stricto sensu recomendado pela
DOUTORADO
CAPES, e ata da defesa da tese, acompanhada de declaração do coordenador do curso. Quando o
diploma de Doutorado for utilizado pelo candidato para garantir a escolaridade mínima exigida
nos termos desse Edital, tal certificado não poderá ser considerado na avaliação de títulos
Diploma de Mestrado, na área específica ao cargo, acompanhado do histórico escolar ou
certidão/declaração de conclusão do curso, acompanhada do histórico escolar, expedidos por
instituição de ensino superior credenciada ou programa de Pós-Graduação stricto sensu
MESTRADO
recomendado pela CAPES, e ata da defesa da dissertação, acompanhada de declaração do
coordenador do curso. Quando o diploma de Mestrado for utilizado pelo candidato para garantir a
escolaridade mínima exigida nos termos desse Edital, tal certificado não poderá ser considerado na
avaliação de títulos.
Certificado de Pós-Graduação lato sensu (mínimo 360 horas), acompanhado do histórico escolar ou
certidão/declaração de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar, expedidos por
ESPECIALIinstituição de ensino superior legalmente credenciada. Quando o certificado de Especialização for
ZAÇÃO
utilizado pelo candidato para garantir a escolaridade mínima exigida nos termos desse Edital, tal
certificado não poderá ser considerado na avaliação de títulos.
PONTUAÇÃO MÁXIMA
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10.5.2. Para os cargos de nível Médio em relação à Prova de títulos, serão considerados:
CATEGORIA
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO 40
HORAS
PONTUAÇÃO MÁXIMA

DESCRIÇÃO

QUANT.
MÁXIMA

VALOR
UNITÁRIO
(pontos)

VALOR
MÁXIMO
(pontos)

Tempo de Serviço em área para a qual se inscreveu: 1,0 ponto a cada 12 meses (365
dias) completos.

03

1,0

3,0

Certificado de conclusão de cursos de qualificação e aperfeiçoamento para área
específica ao cargo para a qual se inscreveu com carga horária mínima de 40 horas.

01

1,0

1,0
4,0 pontos

10.6. Somente serão pontuados os documentos apresentados, dos 30 primeiros candidatos de cada cargo, nos quais
constem o início e o término do período, bem como a carga horária.
10.7. Os títulos deverão ser anexados em link disponibilizado na Área do Candidato no período a ser divulgado no site do
IADHED, através de edital de convocação dos Candidatos que estarão aptos a enviar, de acordo com o subitem 10.1.
10.8. Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega dos títulos e/ou após a data
e o horário estipulados para sua entrega, no subitem 10.13 desse Edital.
10.10. Para a Prova de Títulos, somente serão aceitas cópias autenticadas dos documentos originais, legíveis e em bom
estado de conservação.
10.11. No ato da entrega dos títulos, o candidato deverá anexar o comprovante de entrega da documentação apresentada
(ANEXO VI) , que será computada em número de volumes e/ou de folhas entregues. A não apresentação do ANEXO VI,
impossibilita o conferência das documentações referente à Prova de Títulos.
10.13. Os documentos anexados, pelos candidatos, deverão ser obrigatoriamente em cópia autenticada em Cartório,
grampeados, com rubrica do candidato em todas as folhas entregues e acondicionados em envelopes, contendo os
seguintes dados: nome completo do candidato; número de inscrição e Cargo, conforme anexo VI, Formulário de Entrega de
Títulos. Os documentos que não sejam em cópia autenticada não serão aceitos pelos fiscais. O IADHED procederá à
análise dos títulos dos candidatos aprovados na etapa anterior, conforme estabelecido no subitem 10.1.
10.14. Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados por via postal, fax, correio eletrônico ou anexados
em locais especificados para tal.
10.15. Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no
local estipulados nesse Edital. O candidato que receber pontuação zero na Prova de Títulos manterá esta pontuação,
juntamente com os pontos da Prova Objetiva para cálculo da classificação final.
10.16. A documentação comprobatória apresentada para a Prova de Títulos será analisada quanto à sua autenticidade
durante o Concurso Público e, mesmo após a posse, o candidato será excluído do Concurso Público ou tornado sem efeito
o ato de posse, observado o devido processo administrativo, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
10.17. A conclusão de cursos de pós-graduação deverá ser comprovada através de Certificado com Histórico Escolar ou no
caso de declaração a mesma deverá ser apresentada acompanhada do Histórico Escolar e da a ata de homologação da
defesa de tese, dissertação ou monografia.
10.17.1. Os certificados de pós-graduação expedidos no exterior somente serão aceitos se revalidados por instituição
pública de ensino superior no Brasil.
10.18. A comprovação da experiência profissional no serviço na administração pública será feita por meio de declaração do
órgão empregador com data de início e término dos serviços prestados, em caso de prestação de serviços ainda vigente
será considerada a data do dia 20 de maio de 2020 como data final para contagem do tempo de serviços prestados.
10.18.1. Documento expedido por órgão do Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da
atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de
Pessoal/Recursos Humanos.
10.19. A comprovação da experiência profissional no serviço na administração privada será feita por meio de apresentação
da Carteira de Trabalho original, acompanhada de cópia da mesma. Em caso de prestação de serviço autônomo deverá
apresentar fotocópia autenticada do contrato de trabalho e extrato do FGTS com os devidos recolhimentos por RPA ,
acompanhado de cópia e declaração emitida pelo empregador. Em ambos os casos, com data de início e término dos
serviços prestados, em caso de prestação de serviços ainda vigente será considerada a data do dia 20 de maio de 2020
como data final para contagem do tempo de serviços prestados.
10.20. Os certificados de curso de qualificação e aperfeiçoamentos serão analisados conforme determinado nesse edital e
serão diligenciados para verificação de autenticidade.
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10.21. Todo documento da Prova de Títulos expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a
Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
10.22. Caberá ao IADHED analisar casos omissos e apreciar documentos em desconformidade com as previsões editalícias.
10.23. Os resultados da Prova de Títulos serão divulgados em Edital específico no endereço eletrônico
https://iadhed.listaeditais.com.br/.
10.23.1. Após a divulgação das notas de títulos, os candidatos terão 03(três) dias úteis para impetrar recursos, caso discorde
da nota atribuída, para tanto, deverá acessar Área do Candidato e recorrer no link específico.
11. DOS RECURSOS
11.1. Caberá interposição de recurso fundamentado ao IADHED, no prazo de 03 (três) dias úteis da divulgação,
ininterruptamente, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões
proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações: a) Contra
indeferimento do Pedido de Isenção do valor de Inscrição. b) Contra indeferimento da inscrição. c) Contra indeferimento da
inscrição como pessoa com deficiência e do pedido de condição especial para realização das provas. d) Contra o gabarito
preliminar e o conteúdo das questões da Prova Objetiva. e) Contra a nota (totalização de pontos) na Prova Objetiva. f)
Contra a nota de Prova de Títulos e classificação preliminar no Concurso. g) Contra o Resultado da prova prática; h) Contra
o Resultado do TAF; i) Contra o Resultado da prova discursiva. j) Cabendo ainda, recurso contra todas ou quaisquer
decisões proferidas durante o concurso que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.
11.2. Os recursos mencionados no subitem 11.1 desse Edital deverão ser encaminhados via internet pelo endereço
eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/ , por meio do link correspondente a cada fase recursal, sendo que o referido
link para recurso estará disponível na ÁREA DO CANDIDATO, conforme discriminado no subitem 11.1. Será admitido
também o envio dos recursos via correios ou entregue pessoalmente, pelo candidato ou procurador, dentro do prazo
previsto, no endereço evidenciado no item 1.11.
11.2.1. Os recursos poderão ainda ser entregues presencialmente no local previsto no item 1.11, de forma pessoal ou por
procurador ou por Correio com AR, para o endereço previsto no item 1.11 desse Edital.
11.3. Os recursos devem seguir as determinações constantes nesse Edital, Site do IADHED e: a) Não devem conter qualquer
identificação do candidato no corpo do recurso a que se referem à alínea “d” do subitem 11.1. b) Devem ser elaborados
com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para
fundamentar seus questionamentos. c) Devem apresentar a fundamentação referente apenas à questão previamente
selecionada para recurso. d) Devem indicar corretamente o número da questão e as alternativas a que se refere o recurso.
11.4. Para situação mencionada no subitem 11.1, alínea “d” desse Edital, será admitido um único recurso por questão para
cada candidato, devidamente fundamentado.
11.5. Não serão aceitos recursos coletivos ou duplicados.
11.6. Serão indeferidos os recursos que: a) Não estiverem devidamente fundamentados) Não apresentarem argumentações
lógicas e consistentes. c) Forem encaminhados por fax, e-mail, telegrama, ou via internet fora do endereço eletrônico/ link
e forma definidas no subitem 11.2, d) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem
11.1. e) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso.
11.7. Não serão deferidos os recursos a que se refere o subitem 11.1 que não atenderem às formas e aos prazos
determinados nesse Edital.
11.8. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos
similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no subitem 11.1 desse Edital.
11.9. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no endereço eletrônico, na página do
referido Concurso Público.
11.10. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 11.9 desse Edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca
examinadora sobre o recurso ficará disponível para consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico
https://iadhed.listaeditais.com.br/ , na “Área do Candidato”, no item “Meus Recursos”, até o encerramento desse Concurso
Público.
11.11. A decisão de que trata o subitem 11.9 desse Edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
11.12. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova
e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de
interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses
pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
11.13. Alterado o gabarito oficial, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo
com o novo gabarito.
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11.14. Na ocorrência do disposto nos itens 11.12 e 11.13 desse Edital poderá haver alteração da classificação inicial obtida
para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a
nota mínima exigida.
11.15. Não haverá reapreciação de recursos.
11.16. Não será permitido ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação e / ou a substituição de
documentos durante ou após os períodos recursais previstos nesse Edital.
11.17. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
11.18. O candidato terá acesso aos arquivos digitalizados de sua respectiva folhas de respostas da Prova Objetiva, a pauta
de avaliação da Prova Prática e documentações apresentadas quando a Prova de Títulos, que serão disponibilizadas em sua
respectiva Área do Candidato.
11.19. Em caso de alteração do resultado, será publicada a reclassificação dos candidatos e a divulgação da nova lista de
aprovados.
11.20. O extrato do resultado final desse Concurso Público será publicado em Diário Oficial no endereço eletrônico e a
classificação final será divulgada nos endereços eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/ .
12. DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
12.1. A classificação final dos candidatos será publicada, após decididos os recursos, mediante Edital específico, conforme
previsto no subitem 1.6 desse Edital e publicado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Paula Candido – e no
endereço eletrônico do IADHED– https://iadhed.listaeditais.com.br/ , servindo como atestado de aprovação, e será
ordenada de acordo com os valores decrescentes das pontuações finais por cargo, nome e inscrição.
12.2. A classificação final no Concurso Público será baseada na Pontuação Final obtida na Prova Objetiva (em caso de
cargos com Provas de Títulos, a Pontuação Final será a somatória da nota Prova Objetiva com a nota da Prova de Títulos e
somente dos considerados habilitados em acordo com o determinado nos subitens 9.29 e 10.1.
12.3. Ocorrendo empate na pontuação final obtida pelos candidatos nas provas, serão adotados os seguintes critérios de
desempate, sucessivamente:
a) maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição
nesse Concurso Público, conforme Art. 27, Parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos do Cargo, quando couber;
c) maior pontuação nas questões de Saúde Pública, quando couber;
e) maior pontuação na Prova de Títulos, quando couber;
g) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
h) maior pontuação nas questões de Raciocínio Lógico/Matemática;
i) maior idade, excetuando-se o critério definido na alínea “a”;
j) sorteio.
13. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
13.1. Divulgado o resultado final, depois de transcorridos os prazos e decididos os recursos porventura interpostos, o
Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Paula Candido e o resultado e a classificação final,
publicados no Diário Oficial.
13.2. Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para a posse e entrada em exercício, serão submetidos a uma
Avaliação Médica por profissional Médico dos quadros do serviço público municipal, indicado pela Prefeitura Municipal de
Paula Candido, sendo considerado inapto para o cargo aquele que não gozar de boa saúde física e mental, necessário ao
exercício do cargo.
13.3. Durante o período de validade do Concurso, a Prefeitura Municipal de Paula Candido reserva-se o direito de proceder
às posses de candidatos em número que atenda às necessidades do serviço, além das vagas divulgadas nesse Edital, de
acordo com o número de vagas existentes ao cargo respectivo, previstas em Lei.
13.4. A aprovação no Concurso Público gera direito à posse, no limite das vagas oferecidas no presente Edital, observando
o Item 13.2 e o prazo de validade do Concurso.
13.5. A posse obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação e ficará condicionada à comprovação dos requisitos
exigidos, conforme item 3 desse Edital.
13.6 A convocação dos candidatos para posse e entrada em exercício dar-se-á mediante publicação no Jornal Oficial,
devendo o candidato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da publicação, comparecer ao
Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Paula Candido, munido da documentação e dos requisitos
exigidos em Edital.
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13.7. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação dentro dos prazos
estabelecidos, porém sem satisfazer as exigências previstas em Edital, implicará a inabilitação do candidato para o
Concurso, reservando-se a Prefeitura Municipal de Paula Candido o direito de convocar o próximo candidato da lista de
classificação.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Caberá à Prefeitura Municipal de Paula Candido homologar o resultado final do Concurso Público.
14.2. Não serão dadas, por telefone, informações que constam nesse Edital e nos editais que forem publicados. É de
exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou divulgação dos atos concernentes ao
Concurso Público, divulgados no endereço eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/ , obrigando-se a atender aos
prazos e condições estipulados nesse Edital e nos que forem publicados durante a execução do Concurso.
14.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a posse e exercício no cargo e o
não atendimento das demais condições constitucionais, legais e regulamentares previstas nesse Edital implicarão nulidade
da aprovação, classificação e perda dos direitos decorrentes.
14.4. Será excluído do Concurso Público, por ato da Prefeitura Municipal de Paula Candido, o candidato que prestar
declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ou usar de meios ilícitos durante o Concurso Público, sem prejuízo
das sanções penais aplicáveis.
14.5. Não haverá segunda chamada para qualquer uma das provas e/ou etapas do Concurso Público, implicando, a
ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou outro fato, a sua eliminação automática do
concurso.
14.6. A aprovação no Concurso Público assegura à convocação, nomeação, posse e entrada dos candidatos classificados
dentro do número de vagas disponibilizadas no quadro, adstrita à rigorosa observância da ordem de classificação e do
prazo de validade do Concurso Público, observadas as disposições legais pertinentes ao interesse público, à necessidade,
conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal de Paula Candido.
14.7. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir da data da publicação da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Paula Candido.
14.8. A posse e a entrada em exercício do candidato estará condicionada à apresentação da documentação comprobatória
dos requisitos exigidos no item 3 desse Edital e ao atendimento das demais condições constitucionais, legais e
regulamentares previstas nesse Edital.
14.9. O candidato quando convocado e após a sua posse será alocado, de acordo com as necessidades da Prefeitura
Municipal de Paula Candido, Minas Gerais.
14.10. As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão a expensas do candidato, assim como as
despesas decorrentes de deslocamento e/ou mudança de domicílio, para fins de posse e assunção dos cargos.
14.11. Todos os prazos fixados nesse Edital correrão a partir das datas de suas publicações, excluindo-se o dia da
publicação e incluindo-se o dia do vencimento.
14.12. O descumprimento de quaisquer das instruções desse Edital implicará a eliminação do candidato do Concurso
Público, resguardado o direito ao contraditório.
14.13. Não serão apreciadas reclamações verbais, apócrifas ou que forem oferecidas em termos inconvenientes, ou que não
apontarem com precisão e clareza os fatos e circunstâncias em que se baseiam, em que se justificam ou que permitam sua
pronta apuração.
14.14. Todos os atos oficiais referentes ao Concurso Público, normatizados por este Edital, serão divulgados no endereço
eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/
14.15. Ficam aprovados os Anexos como partes integrantes desse Edital.
14.16. As datas evidenciadas nesse Edital são meras previsões, podendo ocorrer alterações, fica portanto, o candidato
obrigado a acompanhar as informações no site da organizadora, em especial, na Área do Candidato.
14.17. O IADHED ficará responsável pela guarda dos documentos do Concurso pelo prazo de 05 (cinco) anos, segundo os
moldes da Resolução do Conselho Nacional de Arquivologia CONARQ, bem como observando as premissas da Lei
estadual nº 19.420, de 11 de janeiro de 2011, após este prazo os documentos serão enviados à Contratante.
14.18. Os casos omissos serão resolvidos pelo IADHED em conjunto com a Prefeitura Municipal de Paula Candido.
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO
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ANEXO I
ASSISTENTE SOCIAL NASF - AB
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
SUPERIOR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM REGISTRO NO CRESS – 30 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares, que executam trabalho variado de assistência social; fazer o estudo
dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas ou famílias desajustadas; elaborar histórico e relatório dos
casos apresentados, aplicando os métodos adequados à recuperação de menores e pessoas desajustadas; encaminhar a
creches, asilos, educandários, clínicas especializadas e outras entidades de assistência social interessados que necessitem
de amparo, providenciando, para esse fim, internamentos, transferências e concessão de subsídios; manter intercâmbio
com estabelecimentos congêneres, oficiais ou particulares, com os quais haja convênio para a interpretação dos problemas
de menores internados e egressos, e para estudo de assuntos relacionados com a assistência social; organizar e controlar
fichário de instituições e pessoas que cooperam para a solução de problemas de assistência social; redigir relatórios das
atividades executadas e informar processos e papéis diversos; desempenhar tarefas afins.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL-Estratégia Saúde da Família
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM INSCRIÇÃO NO CRO COMO ABS - 40 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Receber e registrar pacientes em consultórios dentários; auxiliar dentistas em exames e tratamentos; divulgar princípios de
higiene e de profilaxia; fazer a matricula de pacientes na unidade, orientando-os sobre as prescrições, princípios de higiene
e cuidados alimentares; preencher boletins estatísticos e redigir relatórios das tarefas executadas; executar tarefas
correlatas de escritório; fazer a demonstração de técnicas de escovação; realizar outras tarefas de acordo com as
atribuições da Unidade Administrativa e da natureza do seu trabalho; desempenhar tarefas afins.
DENTISTA-Estratégia Saúde da Família
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
SUPERIOR EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO CRO - 40 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Examinar estomatologicamente os pacientes para o fim de diagnóstico; fazer restaurações de diversos tipos, extrações e
outros tratamentos com alveolotomia, suturas, incisão de abscessos e avulsão de tártaro; aplicar anestesia local, regional ou
troncular; realizar intervenções cirúrgico-bucais; tirar e interpretar radiografias; confeccionar prótese; desempenhar tarefas
afins.
ENFERMEIRO-Estratégia Saúde da Família
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
SUPERIOR EM ENFERMAGEM COM REGISTRO NO COREN - 40 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes a enfermagem, cuidados de
higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes; verificar temperatura, pulso e respiração
de pacientes; aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; fazer transfusões de sangue e plasma; coletar e classificar
sangue, determinando seu tipo e fator RH; auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as operações; fazer curativos
pós-operatório delicados e retirar pontos; auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em casos
operatórios; prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos; participar do planejamento e implantação de programas
de saúde pública e de educação em saúde da comunidade; padronizar o atendimento de enfermagem; avaliar o
desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem; supervisionar as áreas de
trabalho sob sua responsabilidade; executar consultas de enfermagem, atendimento em grupo e procedimentos de
enfermagem mais complexos; dar palestras aos grupos operativos relacionados à sua formação profissional; realizar visitas
domiciliares periódicas e iniciantes na área abrangente; buscar ativamente casos prioritários dentro do projeto da área de
atuação para inserção nos grupos operativos desenvolvidos; desempenhar tarefas afins.
MÉDICO-Estratégia Saúde da Família
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM REGISTRO NO CRM - 40 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos clínicos, cirúrgicos e
de natureza profilática relativos às diversas especializações médicas; requisitar, realizar e interpretar exames de laboratórios
e Raio X; orientar e controlar o trabalho de enfermagem; atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de
inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária; estudar, orientar, implantar, coordenar e executar
projetos e programas especiais de saúde pública; orientar e controlar atividades desenvolvidas em pequena unidades
médicas; realizar exames clínicos individuais, fazer diagnósticos, prescrever tratamentos a pacientes, bem como realizar
pequenas cirurgias; emitir guias de internação e fazer triagens de pacientes, encaminhando-se as clínicas especializadas, se
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assim se fizer necessário; exercer medicina preventiva: incentivar vacinação, controle de puericultura mensal; controle de
pré-natal mensal, controle de pacientes com patologias mais comuns dentre a nosologia prevalecente (outros programas);
estimular e participar de debates sobre saúde com grupos de pacientes e grupos organizados, pela Secretaria Municipal de
Saúde ou pela comunidade em geral; participar do Planejamento da Assistência à Saúde, articulando-se com outras
instituições para implementação de ações integradas; integrar equipe multiprofissional para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades da população; realizar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias da Unidade
Administrativa e da natureza do seu trabalho; notificar doenças consideradas para “notificação compulsória” pelos órgão
institucionais de saúde pública; notificar doenças ou outras situações bem definidas pela política de saúde do município;
participar ativamente de inquéritos epidemiológicos quando definidos pela política municipal de saúde; desempenhar
tarefas afins. AINDA Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência as fases
do ciclo da vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando
necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001.
NUTRICIONISTA NASF - AB
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
SUPERIOR EM NUTRIÇÃO COM REGISTRO NO CRN - 40 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ou programas de alienação e nutrição para a população; propor e coordenar
adoção de norma, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, em estabelecimentos escolares, hospitalares e
outros; elaborar informes técnicos para divulgação de normas e métodos de higiene alimentar, visando a proteção
materno-infantil; prescrever regimes para pessoal sadias ou subnutridas, bem como dietas especiais para doentes; orientar
a execução dos cardápios, verificando as condições dos gêneros alimentícios, sua preparação e cozimento, sem desperdício
de seus valores nutritivos; recomendar os cuidados higiênicos necessários ao preparo e à conservação dos alimentos para
gestantes, nutrizes e latentes; determinar a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquirido; verificar a
eficácia dos regimes prescritos e proceder a inquéritos alimentares; difundir conhecimentos de nutrição e educação
alimentar, através de aulas ministradas em cursos populares; elaborar relatórios sobre assunto pertinentes a sua área;
desempenhar tarefas afins.
PSICÓLOGO NASF - AB
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
SUPERIOR EM PSICOLOGIA COM REGISTRO NO CRP - 40 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes psicológicos e a realização de entrevistas
complementares; orientar ou realizar entrevistas psico-sociais com candidatos à orientação profissional, educacional, vital e
vocacional; orientar a coleta de dados estatísticos sobre os resultados dos testes e realizar, sua interpretação para fins
científicos; realizar sínteses e diagnósticos em trabalhos de orientação educacional, vocacional, profissional e vital; planejar
e executar ou supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de pessoas com problemas de ajustamento; realizar síntese
de exames de processos de seleção; diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no ambiente escolar;
participar de reuniões e realizar trabalhos de estudos e experimentos; selecionar baterias de testes e elaborar as normas de
sua aplicação; elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes destinados à seleção de candidatos à ingresso em estabelecimento
de ensino, e ao provimento em cargos municipais; realizar trabalhos administrativos correlatos; desempenhar tarefas afins.
FONOAUDIÓLOGO
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
SUPERIOR EM FONOAUDIÓLOGIA COM REGISTRO NO CREFONO - 20 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Avaliar, prevenir, diagnostica e tratar distúrbio como: atraso de fala; troca e omissões de sons na fala; Gagueira; dificuldade
de aprendizagem (Dislexia, Discalculia e Disortográfica); alterações vocais; deficiências auditivas; orientação a pacientes e
familiares; desenvolvimento de programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS
MÉDIO E SUPERIOR: Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual;
significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal;
regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística; Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépica, divisão
silábica, prosódia, acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração,
período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS:
MÉDIO E SUPERIOR: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática Qualitativa.
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões Especiais. Análise Combinatória e
Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre
conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus.
Inequações de 1º e 2º graus. Funções de 1º e 2° graus. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
CONHECIMENTOS GERAIS TODOS OS CARGOS

NÍVEL MÉDIO/SUPERIOR: Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, geografia, ciências,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas
vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e internacional. Lei orgânica do Município de Paula Candido, Minas Gerais;
Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Paula Candido e Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Legislativo de Paula
Candido.

CONHECIMENTO SAÚDE PÚBLICA
NÍVEL MÉDIO/SUPERIOR: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes,
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde,
Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde e Código
Sanitário da Prefeitura Municipal de Frutal, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS QUE SE APLICAREM
.

Medido ESF
Constituição da República Federativa do Brasil; Art.196 a 200; Emenda Constitucional no. 29; Sistema único de saúde: princípios, diretrizes
e normas; conjuntura atual da saúde no Brasil; modelos e estratégias de atenção à saúde. Leis Orgânicas da Saúde: Lei 8.080/90, de 19 de
setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). A Gestão do SUS; Normas Operacionais
Básicas do SUS NOB /1991; NOB / 1993; NOB / 1996. NOAS /2001; Atenção Primária e Promoção da Saúde; Participação e Controle
Social. Política de Humanização no SUS. Sistema de Informação em Saúde SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de
Vigilância em Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
Legislação e Ética profissional. Programa Estratégia Saúde da Família -PSF (Programa Saúde da Família) Normas e Bases Operacionais .
Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão Portaria MS 399/2006. Dengue, esquistossomose, hanseníase, tuberculose, DST/ AIDS,
Leishmaniose, HAS, ICC - Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, diarreia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco,
planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes mellitus e vulvovaginites. Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaNASF; Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico; Metabolismo; Nutrição; Sistema cardiovascular; Sistema respiratório; Sistema urinário;
Sistema digestório; Sistema endócrino; Sistema neurológico; Sistema locomotor; Saúde da mulher (sob aspecto ginecológico e
obstétrico); Saúde da criança (sob aspecto da prevenção, incluindo vacinas, e do tratamento); saúde do idoso, incluindo o atendimento
multiprofissional para limitações. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Tétano, Raiva Humana, Leptospirose. Dengue, Escabiose,
Pediculose, esquistossomose, hanseníase, leishmaniose. Distúrbios hidroeletrolíticos e acido básicos/ Exames complementares invasivos e
não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Anemias, púrpuras,distúrbios da coagulação. Intoxicações exógenas; Acidentes
por animais peçonhentos. Doenças sexualmente transmissíveis; Alcoolismo. Enfermidades bucais. Micoses superficiais, dermatites.
Emergências psiquiátricas. TEP e TVP: Anticoagulantes e Fibrinolíticos. Saúde do homem: próstata; distúrbios do aparelho gênito urinário.
Atenção ao idoso: doença Alzheimer; doença de Parkinson; prevenção de quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo
menstrual; pré-natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; planejamento familiar. A
nova política de organização da assistência à saúde mental voltada para a substituição gradativa dos leitos hospitalares por modalidades
de tratamentos substitutivos. O psicólogo no Hospital Geral: o possível dessa prática no hospital, atendendo às demandas e às suas
especificidades.
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Dentista ESF
Código de ética odontológica. Farmacologia aplicada à odontologia. Procedimentos prévios necessários para atendimentos invasivos em
pacientes comprometidos sistemicamente. Processos agudos na cavidade bucal: diagnóstico e tratamento. Prescrição de medicamentos,
fármacos e produtos que afetam os tecidos orais. Principais manifestações bucais de doenças sistêmicas: diagnóstico e tratamento.
Princípios da radiologia odontológica: indicações, técnicas e interpretação. Traumatismos dento alveolares: diagnóstico e tratamento.
Anestesia oral: técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações, dosagem máxima para o adulto e criança, acidentes, medicação de
urgência. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório, imunização dos profissionais de saúde. Cariologia: etiologia,
epidemiologia, progressão e controle da cárie dentária, critérios para estabelecer risco à cárie dentária, indicação dos selantes para fossas
e fissuras, flúor - uso racional -, toxicologia, fluorose dentária-diagnóstico e tratamento. Dentística restauradora. Indicações de
restaurações com cimento ionômero de vidro, resina composta, e amálgama. Indicação de núcleos de preenchimento. Indicações de
restaurações unitárias diretas e indiretas com resina composta e cerômeros. Indicações de metálicas fundidas. Manutenção e controle de
restaurações. Princípios básicos de restaurações satisfatórias. Materiais dentários - propriedades físicas e mecânicas dos materiais e sua
biocompatibilidade. Noções básicas de análise facial em ortodontia. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de
Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde.

Enfermeiro ESF
O processo saúde-doença no cuidar da saúde individual e coletiva. Clínica em todo o ciclo vital (recém-nascido, criança, adolescente,
adulto e idoso de ambos os sexos). Fundamentação teórico-prática do cuidar: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE),
consulta de Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. Planejamento, organização e gerência de serviços de
saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e
tratamento. Saúde da Família e assistência de enfermagem a clientes e grupos humanos no ambiente domiciliar e ambulatorial.
Programas do Ministério da Saúde no atendimento aos pacientes e usuários. Enfermagem na assistência integral à saúde do adulto e do
idoso: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Melittus (DM), saúde mental. Programa Nacional de Imunização. Processo do cuidar
em Enfermagem em doenças transmissíveis. Formação e educação permanente em saúde da equipe que compõe a Estratégia de Saúde
da Família (ESF). Gestão do ambiente de trabalho: administração de recursos humanos e materiais. Organização social e comunitária.
Vigilância em saúde. Processos de trabalho em saúde. O pacto pela saúde. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os indicadores de
saúde. Programa de Humanização da Assistência ao Cliente. Controle social. Sistema de referência, contrarreferência e
articulação/comunicação com serviços de saúde. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os Conselhos de Saúde.
Planejamento e programação local de saúde com participação popular. Biossegurança nas ações de Enfermagem. Protocolo de
Manchester.

Auxiliar de Saúde Bucal ESF
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do
aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e
temporária através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição.
Noções gerais de microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids,
tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. Doença
periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia,
classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos
de risco. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas
variações. Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de isolamento do campo operatório. Proteção do complexo dentinapolpa. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde.
Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento
odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos.

Assistente Social NASF
O Serviço Social na América Latina; A formação profissional do Assistente Social na sociedade brasileira. Debate teórico‐metodológico,
ético‐político e técnico‐operativo do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de hoje, Condicionantes, conhecimentos,
demandas e exigências para o trabalho do serviço social em empresas, O serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na
produção, organização e gestão do trabalho. História da política social: O mundo do trabalho na era da reestruturaçãoprodutiva e da
mundialização do capital. A família e o serviço social. Administração e planejamento em serviço social: Atuação do assistente social em
equipes interprofissionais e interdisciplinares, Assessoria, consultoria e serviço social, Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado na
família, Responsabilidade social das empresas, Gestão em saúde e segurança, Gestão de responsabilidade social. Conceitos, referenciais
normativos e indicadores. História e constituição da categoria profissional. Fundamentos teóricometodológicos, ético-político e técnicooperativo do exercício profissional. Questão social, políticas sociais e direitos sociais. O Serviço Social com o compromisso da
implementação dos princípios previstos em lei. Política de Seguridade Social. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS). Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Estatuto do Idoso.
Estatuto da Pessoa com Deficiência; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Resolução nº 109, de 11 de novembro
de 2009 (MDS). Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – 2009 (MDS). Construção do sistema
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descentralizado e participativo de Assistência Social. Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e
quantitativas. Planejamento de planos, programas e projetos sociais. Avaliação de programas sociais. Prática profissional do assistente
social e a ética profissional.

Nutricionista NASF
O exercício da profissão de nutricionista. Regulamentação da profissão de nutricionista. Código de ética do nutricionista. Condições
higiênico-sanitárias dos alimentos. Manual de boas práticas nos serviços de alimentação. Avaliação de perigos e pontos críticos.
Contaminação dos alimentos. Higiene do manipulador. Higiene na operação de preparo dos alimentos. Fatores ligados à presença,
número e proporção dos micro-organismos. Cálculo para dimensionamento do pessoal e número de substitutos. Educação em serviço e
treinamento. Custos e produtividade no serviço de alimentação controle de qualidade. Planejamento de um lactário. Fator de correção
dos alimentos. Cálculo do número de refeições diárias. Nutrição nas diferentes fases de vida: infância, adolescência, adulto, idoso. Peso,
estatura, percentual de gordura corporal. Nutrição na gravidez. Nutrição materno-infantil. Cuidado nutricional em doenças de máabsorção, Anemia, Câncer e AIDS. Cuidado nutricional em doenças gastrointestinais. Equilíbrio de energia e manejo do peso. Cálculo das
necessidades energéticas e planejamento de dieta para portadores de doenças inflamatórias do Intestino, Diabetes Mellitus, renais
agudos e crônicos. Hepatopatas agudos e crônicos. Desnutrição. Planejamento alimentar nos pacientes com cardiopatia aguda e crônica.
Pneumopatas agudos e crônicos. Nutrição nas doenças gastrointestinais. Macronutrientes e Oligoelementos. Nutrição e Atividade física.
Anorexia e Bulimia. Cuidado nutricional para recém-nascido de baixo peso e alto risco. Indicações e técnicas de ministração de nutrição
enteral. Vias de acesso e complicações em nutrição enteral e parenteral. Nutrição enteral e parenteral em Pediatria, insuficiência renal,
hepática e cardíaca. Nutrição e saúde coletiva. Epidemiologia nutricional. Interações entre drogas e alimentos/ nutrientes. Nutrição e
saúde oral. Nutrição e hipertensão. Nutrição e doenças reumática saúde psíquica. Planejamento de cardápios para escolares. Nutrição e
saúde psíquica. Educação nutricional para coletividades. NASF (núcleo de apoio à saúde da família). Programa Nacional de Alimentação
Escolar. Segurança Alimentar e Nutricional.

Psicólogo NASF
Principais fundadores, correntes e abordagens da Psicologia. Código de Ética do Psicólogo. Psicodiagnóstico Clínico: adulto, adolescente
e infantil (definição e conceitos fundamentais; técnicas de entrevista clínica; critérios de seleção e aplicação de testes psicológicos;
entrevista de devolutiva; elaboração de documentos psicológicos segundo a Resolução nº 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia;
técnicas projetivas). Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Psicoterapia de adultos, adolescentes e crianças (Rapport; relação terapêutica;
técnicas de intervenção; psicoterapia breve e focalizada; grupo operativo; técnicas de ludoterapia com crianças e adolescentes).
Psicologia do desenvolvimento: da 1.ª infância à idade adulta. Psicopatologia Geral (Rotinas de diagnóstico e diagnóstico diferencial dos
Transtornos Mentais segundo o DSM V); Psicologia Social e Comunitária (Estigma; Preconceito; Inclusão Social e Escolar; Gênero; Raça;
Desigualdades Sociais; Fracasso Escolar; Violência; Psicologia Escolar/Educacional. O Psicólogo e o trabalho Multidisciplinar e
Interdisciplinar; Psicologia de Grupos; Análise Institucional; Reforma Psiquiátrica; Declaração de Salamanca; Estatuto da Criança e do
Adolescente; a família brasileira; a importância dos vínculos familiares; a família substituta: guarda, tutela e adoção). O psicólogo e a
Saúde pública (SUS). Práticas de prevenção e promoção de saúde coletiva. O psicólogo e a Assistência Social (SUAS). ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente); de Resoluções do CFP (Conselho Federal de Psicologia), Referências Técnicas do CREPOP (Centro de
Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas). Atualidades sobre a profissão.

Fonoaudiólogo
Desenvolvimento da audição; avaliação da audição; habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; triagem auditiva neonatal.
Fisiologia da produção vocal; classificação, avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias; avaliação e tratamento de indivíduos
laringectomizados e traqueostomizados. Desenvolvimento, avaliação e tratamento das funções estomatognáticas; avaliação, diagnóstico
e tratamento fonoaudiológico em motricidade orofacial: respirador oral, a articulação temporomandibular (disfunção e trauma), paralisia
cerebral, disartrias, apraxias distúrbios articulatórios; aleitamento materno; paralisia facial. Disfagia orofaríngea neurogênica e mecânica
em adultos e crianças. Aquisição, desenvolvimento, alterações, avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita:
desvios fonológicos, atrasos de linguagem, distúrbio específico de linguagem, afasias, demências, dislexias e disortografias.
Fonoaudiologia e Saúde Pública: Sistema Único de Saúde; níveis de atenção em saúde; sistemas de informação em saúde; Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF); Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Fonoaudiologia Hospitalar:
atuação fonoaudióloga em UTI e leito adulto e infantil, na unidade neonatal de cuidados progressivos e alojamento conjunto.
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ANEXO III – MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Atesto para os devidos fins de direito que o (a) Sr (a) ______________________________ é portador (a) da deficiência
________________________________ código internacional da doença (CID) __________, sendo compatível à deficiência apresentada
pelo (a) paciente com as atribuições da Função de _____________________ disponibilizado no Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Paula Candido, conforme Edital.
Observações quanto à necessidade especial para realização quando da realização das provas:

Data: ____/____/____
ANEXO A ESTE ATESTADO O CANDIDATO DEVERÁ INSERIR O LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO, ESTE ATESTADO NÃO
SUBSTITUI O LAUDO.

No ato da inscrição deve indicar que pretende concorrer à vaga de PcD no sistema online de inscrição, bem como anexar
no sistema de inscrição o laudo médico a ser enviado.
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO CadÚnico
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Paula Candido/MG - Edital 001/2020
Nome do candidato:
Data de nascimento:
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Transgênero
Nº de identidade do candidato:
Data de emissão do documento de identidade:
CPF:
Nome completo da mãe do candidato:
Número do NIS do candidato:
Descrição do cargo pretendido:

Órgão emissor:

Declaro que preencho as condições trazidas no Edital, especialmente as descritas no item 8, para o ato de isenção da taxa
de inscrição, tendo em vista que a renda per capita de minha família, considerando-se, para tanto, os ganhos dos membros
do núcleo familiar, que vivem sob o mesmo teto, são insuficientes para arcar com o pagamento da referida taxa de
inscrição. Ao assinar esta declaração assumo total responsabilidade legal dos termos aqui apresentados.

Data: ____/_____/2020

___________________________
Assinatura
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ANEXO VI
FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
À Comissão Examinadora do Concurso solicito a contagem de pontos referente Prova de Títulos tendo em vista o Edital
que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, venho apresentar a esta Comissão, documentos que atestam
qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos conforme subitem 5.4 do Edital.
01- Número de documentos (folhas) entregues (por extenso):
02- Nome do candidato:
03- Nº de inscrição:
04- Cargo:
Nº de
documentos

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO SUPERIOR

Pontos por
título
1,0
1,0
1,0

Certificado Curso de Especialização na área de Atuação.
Diploma Curso de Mestrado na área de Atuação.
Diploma Curso de Doutorado na área de Atuação.

Nº de
documentos

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO MÉDIO
Certificado de Curso de Especialização na área de Atuação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Tempo de Serviço em área para a qual se
inscreveu.
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO para área para a qual
se inscreveu com carga horária mínima de 40 horas.

Pontuação
máxima
possível
1,0
1,0
1,0

Pontos
solicitados
pelo candidato

Pontos
solicitados
pelo candidato

1,0

Pontuação
máxima
possível
1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

Pontos por
título

Em anexo, cópia de documentos autenticados em Cartório.
___________________________________, ______de________________de 2020
_______________________________________
Assinatura do candidato
(A documentação apresentada deverá ser grampeada anexo a este formulário, as folhas anexadas deverão estar numeradas
em ordem crescente e rubricada pelo candidato. A não apresentação desse Formulário impossibilita a conferência das
documentações)
IMPORTANTE
PROVA DE TÍTULOS
Os títulos anexados em link apropriado na Área do Candidato em data a ser divulgada no site do IADHED.

:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO
Estado de Minas Gerais
EDITAL 01/2020
ANEXO VII – MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO – DESEMPREGADO

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Paula Candido/MG - Edital 001/2020

Nome do candidato: _______________________________________________________________________________
Inscrição do candidato: _____________________________________________________________________________
Descrição do cargo pretendido: ______________________________________________________________________

Declaro que preencho as condições trazidas no Edital, especialmente as descritas no subitem 8.1 “d”, para o ato de isenção
da taxa de inscrição, tendo em vista que me encontro desempregado e não tenho nenhuma fonte de renda, portanto não
tenho condições de arcar com o pagamento da referida taxa de inscrição. Ao assinar esta declaração assumo total
responsabilidade legal dos termos aqui apresentados.
Anexo a essa declaração envio todas as documentações solicitadas nos subitens do item 8 desse Edital, que trata sobre a
solicitação de isenção amparada pela Lei Estadual Nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999

Data: ____/_____/2020

Assinatura
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