PREFEITURA DE ABREU E LIMA
EDITAL N° 02, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

RETIFICADO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020

O Prefeito de Abreu e Lima, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Art. 37, inciso II da
Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Municipal nº 598/2007, torna público aos interessados
que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de 196 (cento e noventa
e seis) vagas imediatas, para cargos de Nível Superior, bem como a formação de cadastro de reserva no
período de vigência do concurso público, de acordo com o disposto no presente Edital.
1.

2.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

Serão respeitados os percentuais de 5% (cinco por cento) previsto na Lei Estadual nº 16.710/2019,
que dispõe sobre a reserva de vagas para candidatos com deficiência.

1.2

A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital,
seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente.

DO CONCURSO
2.1

Para os todos os cargos haverá Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
2.1.2

3.

Para o cargo de Procurador, além da Prova Escrita Objetiva, será realizada Prova Escrita
Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório.

2.2

Os resultados serão divulgados na Internet,
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.

no

seguinte

endereço

eletrônico:

2.3

As provas serão realizadas preferencialmente no Município de Abreu e Lima, no Estado de
Pernambuco.

2.4

Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na cidade de Abreu
e Lima, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para a
aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao
deslocamento e à hospedagem desses candidatos.

2.5

Todos os horários definidos nesse Edital, em seus anexos e em comunicados oficiais têm como
referência o horário oficial da cidade de Abreu e Lima/PE.

2.6

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital devendo encaminhar e-mail para
concursopal2020@fgv.br, em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do edital. Após essa data,
o prazo estará precluso.

DOS CARGOS
3.1

A denominação dos cargos, das especialidades, os requisitos de escolaridade, o valor da taxa de
inscrição, o vencimento, a carga horária e o número de vagas estão estabelecidos na tabela a
seguir:
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Valor da taxa de
inscrição
R$ 70,00

Requisitos de escolaridade
Conforme o Anexo II (requisitos e atribuições dos cargos)
QUADRO DE VAGAS
Cargo
Carga Horária
ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA
40 horas semanais
ARQUITETO
40 horas semanais
ASSISTENTE SOCIAL
30 horas semanais
ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA
plantão 12/36 horas
ASSISTENTE SOCIAL - RAS (RAPS, RAD,NASF, PICS,
20 horas semanais
Ecr, Esp,VISAT)
AUDITOR FISCAL
40 horas semanais
BIBLIOTECÁRIO
40 horas semanais
BIÓLOGO
40 horas semanais
BIÓLOGO SANITARISTA - RAS (VIGILANCIA
20 horas semanais
SANITARIA E AMBIENTAL)
BIOMÉDICO
plantão 12/36 horas
BIOQUIMICO PLANTONISTA - RAS (Laboratório
plantão 12/36 horas
Municipal, CTA)
CONTADOR
40 horas semanais
ENFERMEIRO
40 horas semanais
ENFERMEIRO PLANTONISTA (RAPS, HOPSPITAL,
plantão 12/36 horas
SAD, SAMU)
ENFERMEIRO OBSTÉTRICO
plantão 12/36 horas
ENFERMEIRO - RAS (RAPS, CTA, SAE, ERA, RAB, Vig.
Epidemiologica, VISA, Saúde do Trabalhador,
20 horas semanais
Auditoria)
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
40 horas semanais
ENGENHEIRO AMBIENTAL
40 horas semanais
ENGENHEIRO CIVIL
40 horas semanais
ENGENHEIRO DE PESCA
40 horas semanais
ENGENHEIRO FLORESTAL
40 horas semanais
ENGENHEIRO SANITARISTA - RAS (VISA, SESAU)
20 horas semanais
FARMACEUTICO PLANTONISTA - (HOSPITAL, RAPS,
plantão 12/36 horas
CPN, SAD)
FARMACÊUTICO - RAS (RAF,RAPS,RAB, ERA,
20 horas semanais
SAD,NASF,PIC, VISA)
FISIOTERAPEUTA - RAS (CER, SAD, NASF, ESP, PICS,
20 horas semanais
VISAT)
FONOAUDIÓLOGO - RAS (RAF, RAPS, RAB, ERA, SAD,
20 horas semanais
NASF, PICs,VISAT)
MÉDICO CARDIOLOGISTA - RAS (ERA, JUNTA
20 horas semanais
MÉDICA/PERITO, Regulação Formativa)
MÉDICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
20 horas semanais
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Valor da taxa de
inscrição
R$ 70,00

Requisitos de escolaridade
Conforme o Anexo II (requisitos e atribuições dos cargos)
QUADRO DE VAGAS
Cargo
Carga Horária
MÉDICO GENERALISTA - RAS (RAB, ERA,
20 horas semanais
JUNTAMÉDICA/PERITO, Regulação Formativa)
MEDICO NEUROLOGISTA - RAS (ERA, CER, JUNTA
20 horas semanais
MEDICA/PERITO, Regulação Formativa)
MEDICO ORTOPEDISTA - RAS (RAPS, ERA, JUNTA
20 horas semanais
MEDICA/PERITO, Regulação Formativa)
MÉDICO PSIQUIATRA - RAS (RAPS, ERA,
20 horas semanais
JUNTAMÉDICA/PERITO, Regulação Formativa)
MÉDICO VETERINÁRIO
40 horas semanais
MEDICO VETERINARIO - RAS (Vigilância
Sanitária/Edpidemiológica, Ambiental e de Saúde
20 horas semanais
do Trabalho, RAB,NASF)
NUTRICIONISTA
40 horas semanais
NUTRICIONISTA PLANTONISTA (HOSPITAL, CPN,
plantão 12/36 horas
SAD)
NUTRICIONISTA - RAS (VISA, RAB, RAPS,
20 horas semanais
RAE,NASF,SAD,ESP, PICS)
ODONTÓLOGO
40 horas semanais
PROCURADOR
40 horas semanais
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
40 horas semanais
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - RAS (RAPS,
20 horas semanais
CER, PICs)
PROFESSOR NÍVEL FUNDAMENTAL I
150 horas-aula mensais
PSICÓLOGO
40 horas semanais
PSICÓLOGO PLANTONISTA - (RAPS, Hospital, CNP,
plantão 12/36 horas
SAD)
PSICÓLOGO - RAS (RAPS, RAB, ERA, CPN,SAD, CER,
20 horas semanais
NASF, ECR, ESP, PICS, VISAT )
PSICOPEDAGOGO CLINICO PLANTONISTA-RAPS
plantão 12/36 horas
PSICOPEDAGOGO CLINICO RAS (RAPS, RAB, ERA,
20 horas semanais
CER, PICs)
PSICOPEDAGOGO RAS (RAPS, RAE, CER, PICs, VISA,
20 horas semanais
EPS)
SANITARISTA - RAS (SESASU, Auditoria, Ouvidoria,
20 horas semanais
RAB, NASF, PICs, SAD, ERA, ESP, Vig. Saúde)
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO
40 horas semanais
TÉCNICO TRIBUTÁRIO
40 horas semanais
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PLANTONISTA (RAPS,
plantão 12/36 horas
Hospital, SAD)
TERAPEUTA OCUPACIONAL - RAS (CER, CAPS, RAB,
20 horas semanais
ESP, SAD, NASF, PICs, VISAT)
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Valor da taxa de
inscrição
R$ 70,00

Requisitos de escolaridade
Conforme o Anexo II (requisitos e atribuições dos cargos)
QUADRO DE VAGAS
Cargo
Carga Horária
TERAPEUTA HOLISTICO - RAS (qualquer profissional
de Saúde com Formação Superior em PICs (RAPS,
20 horas semanais
RAB, ERA, PICs, NASF, ESP)
TURISMÓLOGO
40 horas semanais
TOTAL

Vencimento Ampla PcD CR
R$ 1.893,00
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3.2

Os requisitos e as atribuições dos cargos estão definidos no Anexo II desse Edital.

3.3

A remuneração inicial dos cargos tem por base a Lei Municipal nº 598/2007 e suas alterações.

3.4

O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no cargo, aos seguintes
requisitos:
a) ter sido classificado no Concurso Público na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos
e eventuais retificações;
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil
e na forma do disposto no Art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
c) ter idade mínima de 18 anos completos;
d) estar em pleno gozo dos direitos políticos;
e) estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as militares;
f) firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública,
penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou
entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
g) apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões)
pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrente de aposentadoria e pensão;
h) apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;
i) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
j) firmar termo de compromisso de sigilo e confidencialidade das informações;
k) ser considerado apto no exame admissional a ser realizado pelo Serviço Médico da Prefeitura
de Abreu e Lima, mediante apresentação dos laudos, exames e declaração de saúde que forem
por ele exigidos;
l) apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior,
fornecido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovada por
meio de apresentação de original e cópia do respectivo documento, para o cargo pretendido;
m) não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra
condenação incompatível com a função pública;
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n) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe
correspondente à sua formação profissional, quando for o caso;
o) estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, não sendo, inclusive, pessoa com
deficiência incompatível com as atribuições deste, fato apurado pelo Núcleo de Perícia Médica
da Prefeitura de Abreu e Lima;
p) não registrar antecedentes criminais; e
q) cumprir as determinações deste Edital.

4.

3.5

No ato da posse, todos os requisitos especificados no item 3.4 deverão ser comprovados
mediante a apresentação de documento original.

3.6

O servidor será regido pela Lei Municipal nº 598/2007 e alterações posteriores.

3.7

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos.

DAS INSCRIÇÕES
4.1

As inscrições para o Concurso Público se encontrarão abertas no período de 18 de fevereiro de
2020 a 23 de março de 2020.

4.2

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020, observando o seguinte:
a) acessar o endereço eletrônico a partir das 14h do dia 18 de fevereiro de 2020 até as 16h00 do
dia 23 de março de 2020;
b) preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de acordo com
as respectivas instruções;
c) o envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente o boleto de pagamento da Taxa
de Inscrição, que deverá ser impresso e pago em espécie em qualquer agência bancária, ou
por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do
comprovante de inscrição;
d) a inscrição feita pela Internet somente terá validade após a confirmação do pagamento pela
rede bancária;
e) A Prefeitura de Abreu e Lima e a FGV não se responsabilizarão por requerimento de inscrição
que não tenha sido recebido por fatores de ordem técnica dos computadores, os quais
impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de transmissão de dados;
f) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto)
não seja efetuado até o dia 24 de março de 2020, primeiro dia útil subsequente ao último dia
do período destinado ao recebimento de inscrições via Internet;
g) após as 16h00 do dia 23 de março de 2020, não será mais possível acessar o formulário de
requerimento de inscrição; e

4.3

O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto
bancário emitido pela FGV, gerado ao término do processo de inscrição.

4.4

O
boleto
bancário
estará
disponível
no
endereço
eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020 e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de
inscrição após a conclusão do preenchimento do requerimento de inscrição.
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4.5

Todos os candidatos inscritos no período entre 14h do dia 18 de fevereiro de 2020 e 16h00 do
dia 23 de março de 2020 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo até
às 23h59min do dia 24 de março de 2020, primeiro dia útil posterior ao encerramento das
inscrições, quando esse recurso será retirado do site da FGV.
4.5.1

O pagamento da taxa de inscrição após o dia 24 de março de 2020, a realização de
qualquer modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou
o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da
inscrição.

4.5.2

Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de
agendamento bancário.

4.5.3

Não serão aceitos os pagamentos das inscrições por depósito em caixa eletrônico, por
meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta
corrente, DOC, ordem de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas
neste Edital.
Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na
localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou
realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo-limite determinado
neste Edital.
Quando do pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os
seus dados cadastrais e da inscrição nele registrados, bem como no comprovante de
pagamento. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na
informação de dados pelo candidato ou terceiros no pagamento do referido boleto não
serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.

4.5.4

4.5.5

4.6

As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou
o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do subitem 5.1 e seguintes
deste Edital.
4.6.1

O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato a obtenção desse documento.

4.7

Será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição no Concurso Público, desde que não
haja coincidência nos turnos de aplicação das provas, devendo o candidato, para tanto, realizar
as inscrições para cada cargo bem como pagar as respectivas taxas de inscrição.

4.8

Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas, nem as requeridas por via postal,
via fax e/ou correio eletrônico.

4.9

É vedada a transferência do valor pago, a título de taxa, para terceiros, para outra inscrição ou
para outro concurso.

4.10 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
candidato.
4.11 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como
quanto à realização das provas nos prazos estipulados.
4.12 A qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do processo de seleção, poder-se-á anular
a inscrição, as provas e a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer
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declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas.
4.12.1 O candidato que cometer, no ato de inscrição, erro grosseiro na digitação de seu nome
ou apresentar documento de identificação que não conste na ficha de cadastro do
concurso será eliminado do certame, a qualquer tempo.
4.13 Caso, quando do processamento das inscrições, seja verificada a existência de mais de uma
inscrição efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato para
um mesmo cargo ou turno de prova, somente será considerada válida e homologada aquela que
tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pelo sistema de inscrições online da FGV
pela data e hora de envio do requerimento via Internet. Consequentemente, as demais inscrições
do candidato serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago a título de taxa de inscrição.
4.14 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da Administração Pública.
4.15 O comprovante de inscrição e/ou pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder
do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado.
4.16 Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração
dos dados contidos na inscrição, salvo o previsto nos subitens 5.2.1 e 6.4.1.
4.17 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de
divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles
relativos à data de nascimento, notas e desempenho nas provas, ser pessoa com deficiência (se
for o caso), entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel
cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao concurso. Não caberão reclamações
posteriores nesse sentido, ficando cientes também os candidatos de que, possivelmente, tais
informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos
de busca atualmente existentes.
5.

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que declararem e comprovarem
hipossuficiência econômica para pagamento da taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de
26 de junho de 2007, e do Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008.
5.1.1

Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente
hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela
que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda
familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº 6.135,
de 26 de junho de 2007.

5.1.2

Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da família e renda familiar per capita a divisão da renda familiar pelo total de
indivíduos da família.

5.1.3

O candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, os mesmos
dados pessoais que foram originalmente informados ao Órgão de Assistência Social do
Município responsável pelo seu cadastramento no CadÚnico, mesmo que atualmente tais
dados estejam divergentes ou tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco)
dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados nacional do
CadÚnico. Após o julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a
atualização dos seus dados cadastrais junto à FGV através do sistema de inscrições onPREFEITURA DE ABREU E LIMA | CONCURSO PÚBLICO
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line.
5.1.4

5.2

A inobservância ao disposto no subitem anterior poderá implicar o indeferimento do
pedido de isenção do candidato, mesmo que inscrito no CadÚnico, por divergência entre
os dados cadastrais informados e os constantes no banco nacional de dados do CadÚnico.

A isenção mencionada no subitem 5.1 poderá ser solicitada no período entre 14h00min do dia de
18 de fevereiro de 2020 e 16h00min do dia 20 de fevereiro de 2020, no momento da inscrição
no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020 devendo o candidato,
obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico,
bem como declarar-se membro de família de baixa renda, acompanhada dos seguintes
documentos:
a) cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), especificamente da página
com foto até a primeira página da CTPS destinada ao registro de contratos de trabalho, e as
páginas contendo outras anotações pertinentes, quando houver, do próprio candidato e de
cada um dos demais integrantes do núcleo familiar, inclusive dos que não tenham atingido a
maioridade;
b) declaração, nos moldes do Anexo III, para todos os indicados na alínea anterior que não
possuírem CTPS, inclusive os que não tenham atingido a maioridade;
c) formulário de identificação da renda do núcleo familiar, nos termos do Anexo IV; e
d) declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do modelo constante do Anexo V deste
Edital.
5.2.1

Não serão aceitos documentos enviados por fax, correio eletrônico, via postal, entregues
pessoalmente na sede da FGV ou outras vias que não a expressamente prevista no
subitem 5.2 deste edital.

5.2.2

O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga,
terá sua isenção cancelada.

5.3

As informações prestadas no requerimento e no formulário de isenção serão de inteira
responsabilidade do candidato. O candidato que prestar declarações falsas será excluído do
processo, em qualquer fase deste Concurso Público, e responderá legalmente pelas
consequências decorrentes do seu ato.

5.4

O simples preenchimento dos dados necessários e envio dos documentos para a solicitação da
isenção de taxa de inscrição não garante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à análise
e ao deferimento por parte da FGV.

5.5

O fato de o candidato estar participando de algum programa social do Governo Federal (Prouni,
Fies, Bolsa Família, etc.), assim como o fato de ter obtido a isenção em outros certames, não
garante, por si só, a isenção da taxa de inscrição.

5.6

O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação
ou documento e/ou a solicitação apresentada fora do período fixado implicarão a eliminação
automática do processo de isenção.

5.7

O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no
dia 10 de março de 2020, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020,
sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e tomar ciência do seu
conteúdo.

5.9

O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido
poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente
ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio de link disponibilizado no
PREFEITURA DE ABREU E LIMA | CONCURSO PÚBLICO
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endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
5.10 A relação dos pedidos de isenção deferidos após recurso será divulgada até o dia 20 de março de
2020, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.

6.

5.11

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão efetivar sua inscrição
acessando o endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020 e imprimindo o
boleto para pagamento conforme prazo descrito no subitem 4.3 deste Edital.

5.12

O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa
de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior, estará automaticamente
excluído do Concurso Público.

DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1

As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias definidas
no Art. 4º do Decreto Federal n. 3.298/99, que regulamenta a Lei Federal n. 7.853/89 e a Lei
Estadual nº 16.710/2019, têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público,
desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram.
6.1.1 Serão reservadas vagas aos candidatos com deficiência compatível com o
cargo/atribuições, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas previstas, de acordo
com a Lei Estadual nº 16.710/2019. Do total de vagas para o cargo, e das vagas que vierem
a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, 5% (cinco por cento)
ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que
apresentem laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório)
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID.
6.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá
marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico (imagem do documento
original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples), impreterivelmente, no
link de inscrição e enviar o atestado médico, impreterivelmente, em campo específico no
link de inscrição, das 14h do dia 18 de fevereiro de 2020 até as 16h do dia 23 de março
de
2020,
horário
oficial
de
Brasília/DF,
no
endereço
eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020. O fato de o candidato se inscrever como
pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na
concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise da
comissão. No caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas
de ampla concorrência.
6.1.2.1 Somente serão aceitos os documentos enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG,
cujo tamanho não exceda 5 MB. O candidato deverá observar as demais
orientações contidas no link de inscrição para efetuar o envio da documentação.
6.1.3

O laudo médico deverá conter:
a) a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a causa da
deficiência;
b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;
c) a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de
audiometria recente, datada de até 6 (seis) meses antes, a contar da data de início do
período de inscrição;
d) a deficiência múltipla, constando a associação de duas ou mais deficiências, se for o
PREFEITURA DE ABREU E LIMA | CONCURSO PÚBLICO
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caso;
e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de acuidade
em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual.
6.2 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento
especial, conforme estipulado no item 7 deste Edital, indicando as condições de que necessita
para a realização das provas, conforme previsto no Art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal n°.
3.298/99.
6.3 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoas
com
deficiência
será
divulgada
no
endereço
eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
6.3.1 O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência for indeferido
poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil
subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, mediante
requerimento
dirigido
à
FGV
por
meio
do
endereço
eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
6.4 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se aprovado no
Concurso Público, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo e também
em lista específica de candidatos na condição de pessoas com deficiência.
6.4.1 O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do
requerimento de inscrição via Internet, ser pessoa com deficiência deverá, após tomar
conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a FGV por
meio do e-mail concursopal2020@fgv.br, para a correção da informação, por tratar-se
apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição.
6.5 A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às
pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia
Médica que será promovida pelo Núcleo de Perícia Médica da Prefeitura de Abreu e Lima.
6.5.1 A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação da deficiência do candidato
classificado.
6.6 A não observância do disposto no subitem 6.5, a reprovação na perícia médica ou o não
comparecimento à perícia acarretarão a perda do direito aos quantitativos reservados aos
candidatos em tais condições.
6.6.1 O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado na perícia médica em
virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo de atuação será
eliminado do Concurso Público.
6.6.2 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do
processo, em qualquer fase deste Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente,
pelas consequências decorrentes do seu ato.
6.7 Conforme o estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar como pessoa
com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado em todas as fases do Concurso Público,
continuará figurando apenas na lista de classificação geral do cargo/especialidade pretendido,
desde que se encontre no quantitativo de corte previsto para ampla concorrência em cada etapa,
quando houver; caso contrário, será eliminado do Concurso Público.
6.8 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com deficiência
aprovados, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de
classificação de todos os candidatos ao cargo.
6.9 A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá aos mesmos
critérios adotados para os demais candidatos.
6.10 O grau de deficiência de que o candidato for portador não poderá ser invocado como causa de
aposentadoria por invalidez.

PREFEITURA DE ABREU E LIMA | CONCURSO PÚBLICO

10

PREFEITURA DE ABREU E LIMA
EDITAL N° 02, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

7.

DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
7.1

7.2

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar,
no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários para cada fase do
Concurso e, ainda, enviar por meio de aplicação específica do link de inscrição até o dia 23 de
março de 2020, laudo médico (imagem do documento original, da cópia autenticada em cartório
ou da cópia simples) que justifique o atendimento especial solicitado. Para fins de concessão de
tempo adicional, serão aceitos laudo médico ou parecer emitido por profissional de saúde
(imagem do documento original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples). Após esse
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições
especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade. Somente serão aceitos
os documentos enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, cujo tamanho não exceda 5 MB. O
candidato deverá observar as demais orientações contidas no link de inscrição para efetuar o
envio da documentação.
7.1.1

Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a
data de 23 de março de 2020, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento
especial via correio eletrônico (concursopal2020@fgv.br) juntamente com cópia
digitalizada do laudo médico que justifique o pedido.

7.1.2

A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente será deferida caso
tal recomendação seja decorrente de orientação médica específica contida no laudo
médico enviado pelo candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão,
será concedida uma hora a mais para os candidatos nesta situação.

7.1.3

O fornecimento do laudo médico ou do parecer emitido por profissional de saúde
(original, cópia autenticada ou cópia simples) é de responsabilidade exclusiva do
candidato. A Prefeitura de Abreu e Lima e a FGV não se responsabilizarão por laudos
médicos ou pereceres que não tenham sido recebidos por fatores de ordem técnica dos
computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de
comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados. O laudo médico
ou o parecer emitido por profissional de saúde (original, cópia autenticada ou cópia
simples) terá validade somente para este Concurso Público.

A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deve solicitar
atendimento especial para tal fim. A candidata deverá trazer um acompanhante, que ficará em
sala reservada com a criança e será o responsável pela sua guarda.
7.2.1

A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança
no local de realização das provas.

7.2.2

Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata, conforme a Lei
nº 13.872/2019.
Para garantir a aplicação dos termos e condições deste Edital, a candidata, durante o
período de amamentação, será acompanhada por uma fiscal, sem a presença do
responsável pela guarda da criança.

7.2.3

7.3

Será divulgada no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020 a relação de
candidatos que tiverem deferidos ou indeferidos os pedidos de atendimento especial para a
realização das provas.
7.3.1

O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso
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no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do
resultado da análise dos pedidos, mediante requerimento dirigido à FGV pelo endereço
eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
7.4

Portadores de doenças infectocontagiosas que não tiverem comunicado o fato à FGV, por inexistir
a doença na data-limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico (concursopal2020@fgv.br)
tão logo a condição seja diagnosticada, de acordo com o item 7.1.1. Os candidatos nessa situação,
quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos
de laudo médico, tendo direito a atendimento especial.

7.5

Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante
as provas, aqueles que, por razões de saúde, façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros
instrumentos metálicos deverão comunicar a situação à FGV previamente, nos moldes do item
7.1 deste Edital. Esses candidatos ainda deverão comparecer ao local de provas munidos dos
exames e laudos que comprovem o uso de tais equipamentos.

7.6

A pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi designado ao nascer e
quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero e desejar
atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo pelo e-mail concursopal2020@fgv.br até as
23h59 do dia 23 de março de 2020.
7.6.1 Juntamente com a solicitação de atendimento pelo NOME SOCIAL, deverá ser enviada
cópia simples do documento oficial de identidade do candidato.
7.6.2

Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal,
telefone ou fax. A FGV e a Prefeitura de Abreu e Lima reservam-se o direito de exigir, a
qualquer tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de
atendimento declarado.

7.6.3

O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição utilizando seu nome social,
ficando ciente de que tal nome será o único divulgado em toda e qualquer publicação
relativa ao Concurso.

7.7

Não serão aceitos documentos encaminhados por meio diverso do indicado nos subitens 8.1 e
8.1.1.

7.8

O fornecimento do laudo médico ou do parecer é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Verificada falsidade em qualquer declaração e/ou nos documentos apresentados para obtenção
de condições especiais para a realização das provas, poder-se-á anular a inscrição, as provas e a
contratação do candidato, a qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do Concurso
Público.

7.9

Os candidatos deverão manter em seu poder os originais dos laudos apresentados para
requerimento de condições especiais, visto que, a qualquer tempo, a Comissão do Concurso
poderá requerer a apresentação dos mesmos.
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8.

DAS PROVAS
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório será realizada preferencialmente
na cidade de Abreu e Lima, no dia 31 de maio de 2020, das 08h às 12h segundo o horário oficial
da cidade de Abreu e Lima/PE, para os cargos de Nível Superior, exceto para o cargo Procurador.
Para o cargo de Procurador, a Prova Escrita Objetiva e Discursiva, será realizada no mesmo dia
das 14h às 19h, segundo o horário oficial da cidade de Abreu e Lima/PE.
Os locais para realização da Prova Escrita Objetiva e Discursiva serão divulgados no endereço
eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das
provas e o comparecimento no horário determinado.
DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
8.5.1 Para os cargos de Nível Superior, a Prova Escrita Objetiva será composta por 70 (setenta)
questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e
apenas uma resposta correta.
8.5.2 As questões de múltipla escolha valem 1 (um) ponto cada, sendo 70 (setenta) pontos a
pontuação máxima obtida na Prova Escrita Objetiva para os cargos de Nível Superior.
8.5.3 As questões da Prova Escrita Objetiva serão elaboradas com base nos conteúdos
programáticos constantes do Anexo I deste edital.
8.5.4 O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para os cargos de
Arquiteto, Assistente Social, Assistente Social Plantonista, Assistente Social - RAS,
Bibliotecário, Biólogo, Biólogo Sanitarista - RAS, Biomédico, Bioquímico Plantonista - RAS,
Contador, Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro Obstétrico, Enfermeiro - RAS,
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro De Pesca,
Engenheiro Florestal, Engenheiro Sanitarista - RAS, Farmacêutico Plantonista,
Farmacêutico - RAS, Fisioterapeuta - RAS, Fonoaudiólogo - RAS, Médico Cardiologista RAS, Médico Em Segurança Do Trabalho, Médico Generalista - RAS, Medico Neurologista
- RAS, Médico Ortopedista - RAS, Médico Psiquiatra - RAS, Médico Veterinário, Médico
Veterinário - RAS, Nutricionista, Nutricionista Plantonista, Nutricionista - RAS,
Odontólogo, Profissional De Educação Física - RAS, Sanitarista - RAS, Terapeuta
Ocupacional - Plantonista, Terapeuta Ocupacional - RAS, Terapeuta Holístico e
Turismólogo:
DISCIPLINAS
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa
02. Raciocínio Lógico
03. Atualidades
04. Legislação
MÓDULO II
03. Conhecimentos Específicos
TOTAL
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8.5.5

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo de
Professor de Ensino Fundamental:
DISCIPLINAS
QUESTÕES
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa
10
MÓDULO II
02. Processos de Ensinar e aprender
10
03. Fundamentos da Educação
10
04. Legislação específica
10
MÓDULO III
03. Conhecimentos Específicos
30
TOTAL
70

8.5.6

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para os cargos de
Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicopedagogo:
DISCIPLINAS
QUESTÕES
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa
10
02. Raciocínio Lógico
10
MÓDULO II
03. Fundamentos da Educação
10
04. Legislação Específica
10
MÓDULO III
03. Conhecimentos Específicos
30
TOTAL
70

8.5.7

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo de
Analista Judiciário de Procuradoria:
DISCIPLINAS
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa
02. Raciocínio Lógico

QUESTÕES
12
10

MÓDULO II
03. Direito Administrativo
04. Direito Constitucional
05. Direito Civil e Processual Civil
06. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
07. Direito Previdenciário
TOTAL
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8.5.8

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo da
Auditor Fiscal:
DISCIPLINAS
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa
02. Raciocínio Lógico
03. Matemática Financeira

QUESTÕES
10
08
06

MÓDULO II
04. Direito Administrativo
05. Direito Civil
06. Direito Constitucional
07. Direito Tributário
MÓDULO III
08. Contabilidade Geral e Auditoria
TOTAL

8.5.9

06
06
06
08
20
70

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo de
Procurador:
DISCIPLINAS
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa

QUESTÕES
12

MÓDULO II
03. Direito Administrativo
04. Direito Civil e Processual Civil
05. Direito Constitucional
06. Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e
Previdenciário
07. Direito Ambiental
08. Direito Tributário
TOTAL
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8.5.10

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo de
Técnico em Controle Interno:
DISCIPLINAS
QUESTÕES
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa
10
02. Raciocínio Lógico
10
MÓDULO II
03. Direito Administrativo
08
04. Direito Constitucional
08
05. Direito Penal e Processual Penal
08
06. Direito Tributário
06
MÓDULO III
07. Contabilidade Geral e Pública
14
08. Auditoria
06
TOTAL
70

8.5.11

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo de
Técnico Tributário:
DISCIPLINAS
MÓDULO I
01. Língua Portuguesa
02. Raciocínio Lógico

QUESTÕES
10
10

MÓDULO II
03. Direito Administrativo
04. Direito Civil
05. Direito Constitucional
06. Direito Tributário
MÓDULO III
07. Contabilidade Geral e Auditoria
08. Contabilidade de Custos
TOTAL
8.5.12
8.5.13

8.5.14

06
06
06
08
14
10
70

Será atribuída nota zero à questão que apresentar mais de uma ou nenhuma resposta
assinalada, ou à questão que apresentar emenda ou rasura.
O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva, usando caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, no cartão de respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas.
Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações indevidas as que
estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções do cartão de respostas,
como marcação rasurada, emendada ou com o campo de marcação não preenchido
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8.5.15

8.5.16

8.5.17

8.5.18

8.5.19
8.5.20

8.5.21

8.5.22

integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro
do candidato.
O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer
modo, danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos
da impossibilidade de realização da leitura ótica.
O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu
nome, seu número de inscrição, sua data de nascimento e o número de seu documento
de identidade.
Todos os candidatos, ao terminarem as provas, deverão, obrigatoriamente, entregar ao
fiscal de aplicação o documento que será utilizado para a correção de sua prova (cartão
de respostas). O candidato que descumprir a regra de entrega desse documento será
eliminado do concurso.
A FGV divulgará a imagem do cartão de respostas dos candidatos que realizarem a Prova
Escrita Objetiva, exceto dos eliminados na forma deste Edital, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020, após a data de divulgação do resultado da
Prova Escrita Objetiva. A imagem ficará disponível por até 15 (quinze) dias corridos a
contar da data de publicação do resultado final do Concurso Público.
Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de
disponibilização da imagem do cartão de respostas.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para os cargos de Arquiteto,
Assistente Social, Assistente Social Plantonista, Assistente Social - RAS, Bibliotecário,
Biólogo, Biólogo Sanitarista - RAS, Biomédico, Bioquímico Plantonista - RAS, Contador,
Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro Obstétrico, Enfermeiro - RAS,
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro De Pesca,
Engenheiro Florestal, Engenheiro Sanitarista - RAS, Farmacêutico Plantonista,
Farmacêutico - RAS, Fisioterapeuta - RAS, Fonoaudiólogo - RAS, Médico Cardiologista
- RAS, Médico Em Segurança Do Trabalho, Médico Generalista - RAS, Medico
Neurologista - RAS, Médico Ortopedista - RAS, Médico Psiquiatra - RAS, Médico
Veterinário, Médico Veterinário - RAS, Nutricionista, Nutricionista Plantonista,
Nutricionista - RAS, Odontólogo, Profissional De Educação Física - RAS, Sanitarista RAS, Terapeuta Ocupacional - Plantonista, Terapeuta Ocupacional - RAS, Terapeuta
Holístico e Turismólogo, o candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 16(dezesseis) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 12 (doze) questões do Módulo II;
d) não zerar nenhuma disciplina.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para o cargo de Professor de
Ensino Fundamental, o candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 04 (quatro) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 12 (doze) questões do Módulo II;
c) acertar, no mínimo, 12(doze) questões do Módulo III;
d) não zerar nenhuma disciplina.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para os cargos de Professor de
Educação Física, Psicólogo, Psicopedagogo, o candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 08 (oito) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 08 (oito) questões do Módulo II;
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8.5.23

8.5.24

8.5.25

8.5.26

8.5.27

8.5.28
8.5.29
8.5.30

c) acertar, no mínimo, 12(doze) questões do Módulo III;
d) não zerar nenhuma disciplina.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para o cargo de Analista Judiciário
de Procuradoria, o candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 09 (nove) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 19 (dezenove) questões do Módulo II; e
c) não zerar nenhuma disciplina.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para o cargo de Auditor Fiscal o
candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 10 (dez) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 10 (dez) questões do Módulo II;
c) acertar, no mínimo, 08(oito) questões do Módulo III;
d) não zerar nenhuma disciplina.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para o cargo de Procurador o
candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 05 (cinco) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 23 (vinte e três) questões do Módulo II;
c) não zerar nenhuma disciplina.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para o cargo de Técnico em
Controle Interno, o candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 08 (oito) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 12 (doze) questões do Módulo II;
c) acertar, no mínimo, 08 (oito) questões do Módulo III;
d) não zerar nenhuma disciplina.
Será considerado aprovado, na Prova Escrita Objetiva para o cargo de Técnico
Tributário, o candidato que, cumulativamente:
a) acertar, no mínimo, 08 (oito) questões do Módulo I;
b) acertar, no mínimo, 10 (dez) questões do Módulo II;
c) acertar, no mínimo, 10 (dez) questões do Módulo III;
d) não zerar nenhuma disciplina.
O candidato que não atender aos requisitos dos subitens 8.5.20 a 8.5.27 será eliminado
do concurso.
Os candidatos não eliminados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes
das notas finais na Prova Escrita Objetiva.
A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, assim como as
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não
será objeto de avaliação nas provas do Concurso.
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9.

DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA
9.1

Para o cargo de Procurador, além da Prova Escrita Objetiva, será aplicada Prova Escrita Discursiva,
de caráter classificatório e eliminatório, composta por 2 (duas) questões.
9.2 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados na Prova Escrita
Objetiva de acordo com o subitem 8.5.27 e classificados até a 15ª posição, respeitados os
empatados na última posição.
9.3 Serão corrigidas todas as provas dos candidatos com deficiência aprovados na Prova Escrita
Objetiva, de acordo com o subitem 8.5.27.
9.3 Durante a realização das Provas Escritas Discursivas, não serão autorizadas consultas a qualquer
material.
9.4 A Prova Escrita Discursiva valerá 30(trinta) pontos,
9.5 A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída
em meio a divagações e/ou colagem de textos e/ou de questões apresentadas na prova.
9.6 Será considerado aprovado na Prova Escrita Discursiva o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 15 (quinze), em uma escala de 0 (zero) a 30(trinta) no total.
9.7 Não haverá arredondamento de nota ou da soma final e serão desprezadas as frações inferiores
ao centésimo.
9.8 A Prova Escrita Discursiva possui caráter eliminatório e classificatório.
9.9 A Prova Escrita Discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e a resposta
definitiva deverá ser, obrigatoriamente, transcrita para a folha de textos definitivos.
9.10 A folha de textos definitivos da Prova Escrita Discursiva não poderá ser assinada ou rubricada,
nem conter qualquer marca que identifique o candidato, sob pena de anulação e automática
eliminação deste Concurso.
9.11 Na correção da Prova Escrita Discursiva somente será considerado o texto transcrito para a folha
de textos definitivos.
9.11.1 Na avaliação da Prova Escrita Discursiva, o único documento válido é a folha de textos
definitivos. Os espaços para rascunho no caderno de questões são de preenchimento
facultativo e não valerão para avaliação.
9.11.2 Não haverá substituição da folha de textos definitivos por erro do candidato.
9.11.3 A transcrição do texto da redação para o respectivo espaço da folha de textos definitivos
será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções contidas neste Edital e/ou no caderno de questões.
9.12 Todos os candidatos, ao terminarem as provas, deverão, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de
aplicação os documentos que serão utilizados para a correção de sua prova (cartão de respostas
e folha de textos definitivos). O candidato que descumprir a regra de entrega desses documentos
será eliminado do concurso.
9.13 O resultado preliminar da Prova Escrita Discursiva será divulgado no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
9.14 O resultado final da Prova Escrita Discursiva será divulgado após análise dos eventuais recursos,
na forma prevista neste Edital.
9.15 Será eliminado do concurso o candidato que, na Prova Escrita Discursiva:
a) deixar de entregá-la dentro do tempo fixado para a sua realização;
b) lançar seu nome ou uma marca que o identifique perante a Banca Examinadora; e/ou
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c) não atingir o mínimo de pontos para aprovação conforme estabelecido no subitem 9.6.
9.16 O candidato não eliminado será listado em ordem decrescente de pontuação, de acordo com o
somatório da nota da Prova Escrita Objetiva e da nota da Prova Escrita Discursiva.
10.

DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, observando o horário oficial
da cidade de Abreu e Lima/PE, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material
transparente, do documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou do
comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
10.2 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares,
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho;
carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).
10.2.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras
funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou
danificados.
10.2.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo
do documento.
10.3 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade
original na forma definida no subitem 10.2 deste Edital não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
10.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, trinta
dias antes. Na ocasião, será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados,
de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
10.4.1 A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de
identificação suscite dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
10.5 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, a FGV procederá, como forma
de identificação, à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das
provas.
10.5.1 A identificação datiloscópica compreenderá a coleta da impressão digital do polegar
direito dos candidatos, mediante a utilização de material específico para esse fim, em
campo específico de seu cartão de respostas (Prova Escrita Objetiva).
10.5.2 Caso o candidato esteja fisicamente impedido de permitir a coleta da impressão digital do
polegar direito, deverá ser colhida a digital do polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo
registrado o fato na ata de aplicação da respectiva sala.
10.6 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em Edital
ou em comunicado oficial.
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10.7 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no
mínimo, três horas após o seu início.
10.7.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção da prova e,
consequentemente, a eliminação do candidato.
10.7.2 O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova, descumprindo o
disposto no subitem 10.7, deverá assinar o Termo de Ocorrência, lavrado pelo
Coordenador Local, declarando sua desistência do concurso.
10.7.3 Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão permanecer juntos no recinto,
sendo liberados somente após os três terem entregado o material utilizado e terem seus
nomes registrados na Ata, além de estabelecidas suas respectivas assinaturas.
10.7.4 A regra do subitem anterior poderá ser relativizada quando se tratar de casos
excepcionais nos quais haja número reduzido de candidatos acomodados em uma
determinada sala de aplicação, como, por exemplo, no caso de candidatos com
necessidades especiais que necessitem de sala em separado para a realização do
concurso, oportunidade em que o lacre da embalagem de segurança será testemunhado
pelos membros da equipe de aplicação, juntamente com o(s) candidato(s) presente(s) na
sala de aplicação.
10.8 Iniciada a prova, o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização e sem
acompanhamento da fiscalização. Caso o faça, ainda que por questões de saúde, não poderá
retornar em hipótese alguma.
10.9 O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões, ao final da prova, se sua saída
ocorrer nos últimos trinta minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
10.9.1 Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu
cartão de respostas, seu caderno de textos definitivos e o seu caderno de questões, este
último ressalvado o disposto no subitem 10.9.
10.10 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em
razão do afastamento de candidato da sala de provas.
10.10.1 Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu início ou necessitar de
interrupção, será concedido prazo adicional aos candidatos do local afetado, de modo que
tenham o tempo total previsto neste Edital para a realização das provas, em garantia à
isonomia do certame.
10.10.2 Os candidatos afetados deverão permanecer no local do concurso. Durante o período em
que estiverem aguardando, para fins de interpretação das regras deste Edital, o tempo
para realização da prova será interrompido.
10.11 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento implicará a
eliminação automática do candidato.
10.12 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos ou a
utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
10.13 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica,
aparelho MP3, notebook, tablet, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie,
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óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. O candidato que estiver portando algo
definido ou similar ao disposto neste subitem deverá informar ao fiscal da sala, que determinará
o seu recolhimento em embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, a qual deverá
permanecer lacrada durante todo o período da prova, sob a guarda do candidato.
10.13.1 A Prefeitura de Abreu e Lima e a FGV recomendam que o candidato não leve nenhum dos
objetos citados no subitem anterior no dia de realização das provas.
10.13.2 A FGV não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
10.13.3 A FGV não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos a eles causados.
10.13.4 Para a segurança de todos os envolvidos no concurso, é recomendável que os candidatos
não portem arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, seja verificada
essa situação, o candidato será encaminhado à Coordenação da unidade, onde deverá
entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante termo de
acautelamento de arma de fogo, no qual preencherá os dados relativos ao armamento.
10.13.5 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos
os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos em envelope de segurança
não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação, que deverá permanecer lacrado
durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto após o candidato
deixar o local de provas.
10.13.6 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas.
Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para
a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável
que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos
somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas.
10.14 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que,
durante a sua realização:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou
impressos que não forem expressamente permitidos, ou que se comunicar com outro
candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios descritos no subitem
9.13;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
e) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas e/ou o caderno de
textos definitivos;
h) descumprir as instruções contidas no caderno de questões, no cartão de respostas e no
caderno de textos definitivos;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;
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j) utilizar-se ou tentar se utilizar de meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria
ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público;
k) não permitir a coleta de sua assinatura;
l) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à
Coordenação;
n) não permitir ser submetido ao detector de metal;
o) não permitir a coleta de sua impressão digital.
10.15 Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame seletivo em tela, no dia de realização da
Prova Escrita Objetiva e da Prova Escrita Discursiva, os candidatos serão submetidos, durante a
realização das provas, ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída dos
sanitários.
10.15.1 Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas.
A exclusivo critério da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja
disponibilidade, o uso de outros sanitários do local que não estejam sendo usados para o
atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas.
10.16 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local
de provas.
10.17 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou
aos critérios de avaliação e de classificação.
10.18 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e
ele será automaticamente eliminado do concurso.
10.19 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato,
podendo constituir tentativa de fraude.
11. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO
11.1 Para todos os cargos, exceto para o cargo de Procurador, a Nota Final será a nota obtida na Prova
Objetiva. Para o cargo de Procurador, a Nota Final será o somatório da nota obtida na Prova
Escrita Objetiva e na Prova Escrita Discursiva.
11.2 A classificação final será obtida, após os critérios de desempate, com base na listagem dos
candidatos remanescentes no concurso.
11.3 Os candidatos aprovados serão ordenados em classificação por cargo, de acordo com os valores
decrescentes das notas finais no concurso, observados os critérios de desempate deste Edital.
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1 Para todos os cargos, exceto Professor de Ensino Fundamental, Professor de Educação Física,
Psicólogo, Psicopedagogo, Analista Judiciário de Procuradoria, Auditor Fiscal, Técnico Tributário
e Procurador, em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do Art. 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;
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b)
c)
d)
e)

obtiver a maior nota em Língua Portuguesa;
obtiver a maior nota no Módulo de Conhecimentos Específicos;
ter participado de júri popular;
persistindo o empate, o candidato mais velho.

12.2 Para o cargo de Professor de Ensino Fundamental, em caso de empate terá preferência o
candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do Art. 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;
b) obtiver a maior nota em Língua Portuguesa;
c) obtiver a maior nota no Módulo II;
d) obtiver a maior nota no Módulo III;
e) ter participado de júri popular;
f) persistindo o empate, o candidato mais velho.
12.3 Para os cargos de Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicopedagogo, em caso de empate
terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do Art. 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;
b) obtiver a maior nota em Língua Portuguesa;
c) obtiver a maior nota no Módulo III;
d) obtiver a maior nota no Módulo II;
e) ter participado de júri popular;
f) persistindo o empate, o candidato mais velho.
12.4 Para os cargos de Analista Judiciário de Procuradoria, Auditor Fiscal e Técnico Tributário, em
caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do Art. 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;
b) obtiver a maior nota em Língua Portuguesa;
c) obtiver a maior nota no Módulo III;
d) obtiver a maior nota no Módulo II;
e) ter participado de júri popular;
f) persistindo o empate, o candidato mais velho.
12.5 Para o cargo de Procurador, em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte
ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do Art. 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;
b) obtiver a maior nota em Língua Portuguesa;
c) obtiver a maio nota na Prova Escrita Discursiva;
d) obtiver a maior nota em Direito Administrativo;
e) obtiver a maior nota em Direito Civil e Processual Civil;
f) obtiver a maior nota em Direito Constitucional;
g) obtiver a maior nota em Direito Penal e Processual Penal;
h) obtiver a maior nota em Direito Ambiental;
i) obtiver a maior nota em Direito Tributário; e
j) ter participado de júri popular;
l) persistindo o empate, o candidato mais velho.
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12.6 Para fins de comprovação da participação de júri popular, serão aceitas certidões, declarações,
atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos
pelos tribunais de justiça estaduais e regionais federais do país, relativos à função de jurado, nos
termos do art. 440 do Código de Processo Penal, a partir de 10 de agosto de 2008, data de entrada
em vigor da Lei nº 11.689, de 2008.
12.6.1 Para fins de verificação do critério mencionado no subitem anterior, os candidatos
deverão fazer o upload do documento comprobatório descrito no item 12.6 no link de
inscrição, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.

13. DOS RECURSOS
13.1

Serão admitidos recursos contra os seguintes atos:
a) indeferimento da inscrição;
b) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
c) indeferimento do pedido para concorrer na condição de pessoa com deficiência;
d) indeferimento do pedido de condição especial para realização da prova;
e) gabarito oficial preliminar;
f) resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva;
g) resultado preliminar da Prova Escrita Discursiva;
h) resultado preliminar do concurso.
13.1.1

13.2

O gabarito oficial preliminar e o resultado preliminar das Provas Escritas Objetivas serão
divulgados no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
13.1.2 O candidato que desejar interpor recurso contra os itens mencionados no subitem 13.1
disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação
destes.
Para recorrer, o candidato deverá usar formulários próprios, encontrados no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020, respeitando as respectivas instruções.
13.2.1

O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido.

13.2.2

O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando
informações será automaticamente desconsiderado, não sendo sequer encaminhado à
Banca Examinadora da FGV.

13.2.3

Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva, a
Banca Examinadora da FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão.

13.2.4

Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Escrita
Objetiva, a pontuação correspondente a ela será atribuída a todos os candidatos.

13.2.5

Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão
integrante de Prova Escrita Objetiva, essa alteração valerá para todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.

13.2.6

Após a análise dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, a
Banca Examinadora da FGV poderá manter ou alterar o resultado divulgado.

13.2.7

Todos os recursos serão analisados, e as respostas serão divulgadas no endereço
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eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
13.2.8

Não serão aceitos recursos via fax, correio eletrônico ou pelos Correios, assim como fora
do prazo.

13.3

Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito oficial
definitivo, bem como contra o resultado final das provas.

13.4

Será liminarmente indeferido o recurso cujo teor desrespeitar a Banca.

14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA NOMEAÇÃO
14.1 Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória por cargo,
observado o preenchimento das vagas existentes.
14.2 Os candidatos aprovados terão sua convocação publicada veículo de comunicação dos atos
oficiais do Município de Abreu e Lima.
14.3 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 3.4 deste Edital, deverá apresentar,
necessariamente, até o ato da posse, os seguintes documentos originais e suas fotocópias
autenticadas em cartório:
a) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Cédula de Identidade;
d) Certidão de Casamento. Se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a
Averbação ou Escritura Pública de União Estável;
e) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
f) cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último exercício fiscal;
g) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
h) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
i) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente para candidatos com idade até 45 anos;
j) Registro no Conselho Regional da categoria profissional, quando for o caso; e
k) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível exigido para o cargo,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação, comprovado por meio de
apresentação de seu original e de cópia.
14.4 Acrescentam-se aos documentos exigidos no subitem 14.3 as seguintes certidões para posse e
exercício:
a) Declaração indicando a atividade pública ou particular que o candidato porventura exerça,
mencionando o local, cargo e horário de trabalho; ou declaração de que não exerce atividade
pública ou privada remunerada (PJA-178);
b) Certidão da Justiça Estadual - 1ª Grau: distribuição - Ações cíveis e criminais - Resolução 156CNJ;
c) Certidão da Justiça Estadual - 2º grau: ações cíveis e criminais;
d) Certidão da Justiça Federal - 1º e 2º Graus;
e) Certidão da Justiça Eleitoral (crimes eleitorais);
f) Certidão da Justiça do Trabalho;
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g) Certidão da Justiça Militar;
h) Certidão do Tribunal de Contas do Estado;
i) Certidão do Tribunal de Contas da União;
j) Certidões das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;
k) Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
do Conselho Nacional de Justiça;
l) Declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais em que tenha trabalhado nos últimos
dez anos, constando a informação de não ter sido demitido, a qualquer título, não ter tido
cassada aposentadoria ou disponibilidade. O candidato que não trabalhar no serviço público
deverá apresentar declaração de não ter trabalhado em nenhum outro órgão público; e
m) Certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade onde reside/residiu nos últimos 5
(cinco) anos.
14.5 Caso haja necessidade, a Prefeitura de Abreu e Lima poderá solicitar outros documentos
complementares.
14.6 O candidato convocado para nomeação que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos
será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a convocação do candidato
subsequente imediatamente classificado.
14.7 O servidor empossado mediante Concurso Público fará jus aos benefícios estabelecidos na
legislação vigente.
14.8 O candidato aprovado, ao ser empossado, ficará sujeito à legislação vigente, qual seja, a Lei
Municipal nº 598/2007, e suas alterações.
14.9 O candidato empossado, ao entrar em exercício, ficará sujeito ao estágio probatório previsto na
Lei Municipal nº 598/2007.
14.10 O candidato empossado poderá executar outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do
cargo ou relativas à formação/experiência específica, conforme normativos internos.
14.11 Não será nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa
ou inexata para fins de posse e que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos exigidos
neste Edital.
14.12 O resultado final será homologado pela Prefeitura de Abreu e Lima, mediante publicação no
veículo de comunicação dos atos oficiais do Município de Abreu e Lima, e divulgado na Internet
no site da FGV.
14.13 O candidato que não atender, no ato da posse, aos requisitos dos subitens 3.4, 14.3 e 14.4 deste
Edital será considerado desistente, excluído automaticamente do Concurso Público, perdendo seu
direito à vaga e ensejando a convocação do próximo candidato na lista de classificação.
14.13.1 Da mesma forma, será considerado desistente o candidato que, no ato da posse, recusar
a vaga que lhe for disponibilizada para assunção do cargo.
14.14 Os candidatos classificados serão convocados para nomeação por meio do veículo de
comunicação dos atos oficiais do Município de Abreu e Lima e por Carta Registrada com o aviso
de recebimento (AR).
14.14.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados
após a homologação do Concurso Público.
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital e em outros que
vierem a ser publicados.
15.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados oficiais referentes a este Concurso Público, divulgados integralmente no endereço
eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pal2020.
15.3 O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público por meio do telefone
0800-2834628 ou do e-mail concursopal2020@fgv.br.
15.4 O candidato que desejar informações ou relatar à FGV fatos ocorridos durante a realização do
concurso deverá fazê-lo usando os meios dispostos no subitem 15.3.
15.5 O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do
resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério da Prefeitura Municipal
de Abreu e Lima.
15.6 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço com a FGV, enquanto estiver participando
do concurso, até a data de divulgação do resultado final, por meio do e-mail
concursopal2020@fgv.br.
15.6.1 Após a homologação do resultado final, as mudanças de endereço dos candidatos
classificados deverão ser comunicadas diretamente à Prefeitura de Abreu e Lima, situada
na Avenida Duque de Caxias, 924 - Centro, Abreu e Lima - PE, e-mail
sec.adm.abreuelima@gmail.com. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os
prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.
15.7 As despesas decorrentes da participação no Concurso Público, inclusive deslocamento,
hospedagem e alimentação, correm por conta dos candidatos.
15.8 Os casos omissos serão resolvidos pela FGV em conjunto com a Comissão do Concurso da
Prefeitura de Abreu e Lima.
15.9 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão
objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos conteúdos constantes do Anexo I deste
Edital.
15.9.1 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, exceto a listada
nos objetos de avaliação constantes deste Edital, como eventuais projetos de lei, assim
como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de
avaliação nas provas do concurso.
15.10 Não será aceito pedido de reclassificação (final de lista) na hipótese de o candidato manifestar
desinteresse na vaga quando convocado.
15.11 A FGV poderá enviar, quando necessário, comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail
ou pelos Correios, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a manutenção ou a
atualização de seu correio eletrônico e a informação de seu endereço completo e correto na
solicitação de inscrição.
15.12 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de
Edital de Retificação.
Abreu e Lima, 13 de fevereiro de 2020.
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Marcos José da Silva
PREFEITO DE ABREU E LIMA
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

MÓDULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e
predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.
ATUALIDADES: Noções sobre a vida econômica, social e política contemporânea. Relações internacionais:
segurança, ecologia, desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental. Descobertas e
inovações científicas e seus impactos na sociedade contemporânea. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, televisão, música e teatro.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Lei Municipal nº 598/2007 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do
Município de Abreu e Lima (regime estatutário, regime disciplinar e estágio probatório). Deveres e proibições
dos servidores públicos da Administração Municipal. Lei Orgânica do Município de Abreu e Lima e suas
alterações posteriores. Agentes Públicos: função pública; normas constitucionais concernentes aos
servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos;
processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito. Serviços públicos: conceito e classificação;
regulamentação e controle; direitos do usuário; terceirização de serviços; competências para prestação do
serviço; serviços delegados a particulares: concessões, permissões e autorizações. Responsabilidade Civil da
Administração Pública. Improbidade Administrativa.
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MÓDULO II (Conhecimentos Específicos)
1. Arquiteto: História da Arquitetura. Noções de topografia. Levantamento arquitetônico e urbanístico.
Locação de obras. Dados geoclimáticos e ambientais. Legislação arquitetônica e urbanística. Instalações de
obras e construções auxiliares. Serviços preliminares. Canteiro de obras. Marcação de obras. Movimentos de
terra. Escoramentos. Projeto de arquitetura: estudos projetuais e etapas de desenvolvimento do projeto.
Desenho Arquitetônico. Análise e escolha do sítio. Adequação do edifício às características geoclimáticas do
sítio e do entorno urbano. Sistemas construtivos. Especificação de materiais e acabamentos. Sistemas
prediais de redes. Acessibilidade para portadores de deficiências físicas. Projeto urbanístico: desenho
urbano; morfologia urbana: análise visual; redes de infraestrutura urbana: circulação viária, espaços livres e
percursos de pedestres; renovação e preservação urbana. Meio ambiente. Projeto paisagístico - Arborização
urbana, equipamentos e mobiliário urbanos. Projetos de reforma, revitalização e restauração de edifícios.
Fiscalização e gerenciamento: acompanhamento, coordenação e supervisão de obras. Aceitação dos
serviços. Administração de contratos de execução de projetos e obras. Caderno de encargos. Atividades e
serviços adicionais: estimativas de custos. Orçamentos. Laudos e pareceres técnicos. Arquitetura e
Desenvolvimento Urbano Sustentável: equipamentos e mobiliários urbanos. Zoneamento e uso do solo.
Recuperação de mais valias urbanas. Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS).
Princípios da mobilidade urbana sustentável. Planos de mobilidade. Parâmetros qualificadores da ocupação
urbana. Novo Urbanismo. Mudanças climáticas. Políticas fundiárias. Habitação de interesse social.
Assentamentos informais. Lei Federal nº 10.257/2001. Ética profissional. Noções de computação gráfica:
AutoCAD.

2. Contador: Contabilidade Geral. Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio
líquido. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Teorias,
funções e estrutura das contas. Sistema de contas e plano de contas. Regime de competência e regime de
caixa. Provisões em geral. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas.
Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Balancete de verificação.
Apuração de resultados; controle de estoques e do custo das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade
e apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas; critérios de avaliação do ativo e
do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações).
Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei
6.404/76. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei
6.404/76. Demonstração de Fluxo de Caixa: métodos direto e indireto. Notas explicativas às demonstrações
contábeis. Análise das Demonstrações Contábeis. Teoria da Contabilidade: conceito e objetivos da
Contabilidade. Usuários e suas necessidades de informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 750/93 e alterações conforme Resolução CFC
1.282/2010). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas.
Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: princípios fundamentais de
contabilidade sob a perspectiva do Setor Público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade,
Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 16.1
a 16.10, do Conselho Federal de Contabilidade: conceituação, objeto e campo de aplicação; patrimônio e
sistemas contábeis. Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil. Transações no Setor Público.
Registro contábil e demonstrações contábeis. Consolidação das Demonstrações Contábeis. Controle Interno.

PREFEITURA DE ABREU E LIMA | CONCURSO PÚBLICO

31

PREFEITURA DE ABREU E LIMA
EDITAL N° 02, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Depreciação, Amortização e Exaustão. Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do Setor
Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil,
composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica. Balanços financeiro, patrimonial,
orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei nº 4.320/64. Administração Orçamentária
e Financeira: Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário:
elaboração, aprovação, execução e avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de
Planejamento orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual.
Conceituação, classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de adiantamento
(suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida pública. Créditos adicionais.
Descentralização de créditos. Lei nº 4.320/64. Decreto nº 93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS; Lei Complementar
nº 116/2003 – ISS; Decreto nº 3000/99 – IRRF.

3. Engenheiro Agrônomo: Administração agrícola. Organização e operação das atividades agrícolas.
Planejamento e desenvolvimento das atividades agrícolas. Edafologia. Gênese, morfologia e classificação de
solos. Capacidade de uso e conservação de solos. Fertilidade de solos, fertilizantes e corretivos. Microbiologia
de solos. Fitotecnia e ecologia agrícola. Agrometeorologia. Recursos naturais renováveis. Grandes culturas
anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques e jardins. Recursos naturais renováveis.
Desenvolvimento agrícola sustentável. Sistemas agrossilvopastoris. Tecnologia de sementes. Fitossanidade.
Fitopatologia. Entomologia agrícola. Ciência de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças, pragas e
plantas daninhas. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Implementos para tração
animal. Manejo da água. Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação e drenagem para fins
agrícolas. Geoprocessamento. Geoposicionamento. Cartografia. Construções rurais e suas instalações
complementares. Fontes de energia nas atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento rural.
Extensão rural. Tecnologia de alimentos. Transformação de alimentos. Conservação de alimentos. Secagem,
beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. Topografia: levantamentos planialtimétricos. Direito
Agrário e Ambiental. Política Nacional de Meio Ambiente: sistemas de meio ambiente e instrumentos de
gestão ambiental. Espaços especialmente protegidos. Adequação ambiental de imóveis rurais: Reserva Legal,
Área de Preservação Permanente, Cadastro Ambiental Rural, Programa de Regularização Ambiental e Cota
de Reserva Ambiental.

4. Engenheiro Ambiental: Ecossistemas: Conceitos, estrutura, classificação, tipos de ecossistemas
brasileiros, Ciclos biogeoquímicos. Elementos de Ciências do Ambiente: noções de geologia, noções de
pedologia, noções de química ambiental, noções de hidrogeologia, noções de geografia/cartografia, noções
de hidrologia, noções de meteorologia e climatologia. Meio ambiente e sociedade: noções de planejamento
ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Desenvolvimento sustentável:
Conceitos, objetivos e diretrizes. Avaliação do uso de recursos naturais. Análise e Gerenciamento de Riscos.
Avaliação de impacto ambiental e Licenciamento ambiental: conceito, finalidades e aplicação. Procedimentos
para o licenciamento ambiental: etapas, licenças, competência, estudos ambientais, análise técnica, órgãos
intervenientes. Avaliação de impactos ambientais: principais metodologias e aplicação. EIA/RIMA: critérios
para sua exigência, métodos de elaboração. Zoneamento ambiental. Controle de poluição ambiental.
Resíduos sólidos e contaminação de solos e águas subterrâneas. Qualidade do solo e da água subterrânea.
Gerenciamento de resíduos: caracterização, inventário, coleta, acondicionamento, armazenamento,
métodos de aproveitamento, transporte, manifesto de resíduos, tecnologias de tratamento e disposição.
Noções sobre tecnologias de remediação de solos e águas subterrâneas. Recursos hídricos e efluentes
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líquidos: Abastecimento e tratamento de água, qualidade da água (parâmetros de qualidade e padrões de
potabilidade), poluição hídrica, tecnologias de tratamento de efluentes líquidos para descarte e/ou
reuso(processos físicos, químicos e biológicos). Emissões atmosféricas e mudanças climáticas: Conceitos e
padrões, poluição atmosférica e características dos principais poluentes atmosféricos, tecnologias de
controle e abatimento de emissões, aquecimento global, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL:
Categorias, etapas e tipos de projeto. Legislação ambiental aplicada (Leis, decretos, portarias, resoluções
CONAMA): Leis Federais: Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Lei nº 9.985/2000 (Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). Decreto nº 4.340/2002 e alterações (Regulamenta a Lei
nº 9.985/2000). Lei n 9.605/1998 (Crimes Ambientais). Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos
Hídricos) e alterações. Lei Complementar n°140/2011. Leis Estaduais: Decreto n° 42.050/2009 e Decreto
42.159/2009. Resoluções CONAMA: nº 01/1986 (EIA/RIMA), nº 06/1986 (publicidade); nº 09/1987 (audiência
pública), nº 237/1997 (critérios e procedimentos), nº 273/2000 (combustíveis), nº 293/2001 (planos de
emergência individual), nº 357/2005 (qualidade de água), nº 430/2011 (padrões de lançamento) e nº
398/2008 (plano de emergência individual), nº454/2012.

5. Engenheiro Civil: Planejamento de projetos e execução de obras: programação e controle. Viabilidade,
planejamento e controle das construções: técnico, físico-financeiro e econômico. Orçamentação de obras.
Formação do preço de venda. Custos diretos. Composição de custos unitários. Produção de equipes
mecânicas. Custos horários e equipamentos. BDI – Benefícios e Despesas Indiretas (administração central,
custos financeiros, riscos, tributos sobre o preço de vendas, lucro real/presumido). Encargos sociais (horista,
mensalista). Mobilização, desmobilização e administração local. Reajustamento de preços. Análises de
propostas e preços de obras de engenharia. Formação de preços na engenharia consultiva e de projetos.
Custos diretos. Encargos sociais. Despesas indiretas, tributos e lucro. Análise de estabilidade de estruturas
de concreto, de madeira e metálicas; pontes; resistência dos materiais. Fundações e obras de terra –
propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo,
empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações superficiais e profundas
(estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, hidrologia e saneamento básico – escoamento em
condutos forçados e com superfície livre (canais), dimensionamento; máquinas hidráulicas, bombas e
turbinas; ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, infiltração, hidrogramas, vazões de
enchente; captação, tratamento e abastecimento de água, redes de esgotos, tratamentos de esgotos,
tratamentos de águas residuais, instalações prediais, sistemas de drenagem pluvial, limpeza urbana; bacias
hidrográficas, regiões hidrológicas e características físicas; regularização de vazões e controle de estiagem;
transportes de sedimentos. Materiais de construção e tecnologia das construções: madeira, materiais
cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e cimento, agregados,
tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios; processos construtivos, preparo do terreno,
instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações, formas, concretagem,
alvenaria, esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas, impermeabilizações, instalações, pintura
e limpeza da obra. Planejamento e controle de obras: licitação, edital, projeto, especificações, contratos,
planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento de
recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, diagramas de GANTT, PERT/CPM e NEOPERT,
curva S, código de obras. Fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia,
desapropriação, obras complementares e sinalização. Noções de computação gráfica: CAD. Norma NR018:
condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Responsabilidade civil e criminal em
obras de engenharia e conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis, referentes aos
artigos 121 e 132 do Código Penal. Manutenção e patologia das obras de engenharia civil. Licitações e
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contratos administrativos – Lei Federal nº 8.666/93. Alienações: conceitos e aplicações; modalidades de
licitação, limites, publicidade, convite, tomada de preços, concorrência; habilitação na licitação; tipos de
licitação; contratos administrativos: disposições básicas – artigos 54 a 59; formalização, alteração, execução
dos contratos. SPDA - Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, Sistema de Combate a Incêndio e
Legislação referente a acessibilidade na construção civil e Noção de Instalações Elétricas, Conhecimentos de
Informática Windows, Word e Excel.

6. Engenheiro de Pesca: Princípios básicos da sustentabilidade na pesca e na aquicultura: peixes,
camarões, ostras e mexilhões. Legislação ambiental relacionada com pesca e aquicultura; noções sobre
zoneamento; noções sobre cooperativismo, colônias de pesca, sindicatos e trabalhos participativos.
Elaboração de projetos na área de pesca e aquicultura: princípios para a viabilidade técnica, econômica,
ambiental e social. Implantação e execução de projetos na área de aquicultura continental: limnologia,
manejo nutricional e sanitário, espécies mais cultivadas, cálculo de biomassa crítica e econômica,
acompanhamento de cultivo, piscicultura em tanque-rede e viveiro. Implantação e execução de projetos na
área de pesca: cubagem de embarcações e propulsão adequada, diversas artes de pesca e embarcações,
localização de cardumes, dinâmica populacional da ictiofauna e controle de desembarque. Processamento,
higiene e manipulação do pescado: conservação no gelo, salga, filetagem, boas práticas de conservação,
transporte, propriedades organolépticas etc. Noções de Gestão do Agronegócio, da administração rural e
aspectos recentes do desempenho da pesca/aquicultura. Noções de desenvolvimento sustentável e gestão
sócio ambiental. Noções de políticas públicas para a agricultura familiar; políticas agrárias e a reforma agrária
no Brasil. Formas de organização da produção; geração de emprego e renda.

7. Engenheiro Florestal: Edafologia: utilização, manejo, conservação e recuperação dos solos. Adubação e
calagem; fertilizantes e corretivos. Relações solo-água-clima-planta. Meio Ambiente. Degradação ambiental;
ambientes urbanos, erosão. Recuperação de áreas degradadas. Estudos ambientais: impactos, medidas
mitigadoras e compensatórias. Manejo florestal sustentável. Recursos florestais. Dendrometria: medidas,
volumetria, princípio de Bitterlich. Inventário Florestal: conceitos, teorias de amostragens, métodos e
processos. Principais culturas de interesse florestal: técnicas de cultivo, manutenção e exploração florestal.
Produção de sementes. Germinação e dormência. Propagação sexuada e assexuada das plantas. Viveiros:
planejamento e instalação, produção de mudas; substratos e recipientes; tratos culturais e fitossanitários;
qualidade das mudas. Fitopatologia e Entomologia Florestal: conceitos, relações ecológicas, identificação,
métodos de controle de pragas e doenças. Receituário Agronômico. Formigas e cupins. Noções de
Meteorologia e Climatologia. Uso da água: irrigação e drenagem. Noções de construções rurais. Adequação
ambiental de imóveis rurais: reserva legal, área de preservação permanente, cadastro ambiental rural,
programa de regularização ambiental, e cota de reserva ambiental. Noções de geoprocessamento e
Princípios de Cartografia. Ecologia florestal. Caracterização ambiental dos biomas brasileiros. Fitossociologia.
Análise de vegetação e sucessão ecológica. Incêndios florestais: causas, efeitos, prevenção e combate.
Noções de Taxonomia e anatomia para identificação vegetal. Hidrologia e manejo de bacias hidrográficas.
Influência das florestas no regime dos rios. Indústria e tecnologia de madeira. Extensão rural. Planejamento
ambiental, planejamento territorial, vocação e uso do solo. Zoneamento ecológico-econômico. Gestão e
manejo em unidades de conservação. Elaboração e avaliação de projetos florestais. Noções de Direito
Ambiental e Crimes Ambientais. Política e Legislação Florestal e Ambiental. Adequação ambiental de imóveis
rurais: reserva legal, área de preservação permanente, cadastro ambiental rural, programa de regularização
ambiental e cota de reserva ambiental.
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8. Engenheiro Sanitarista: Importância do abastecimento de água. Padrões de potabilidade; controle da
qualidade da água. Consumo de água; estimativa de população. Captação de águas superficiais e
subterrâneas: tipos de captação; materiais e equipamentos; dimensionamento; proteção. Adução de água:
tipo de adutoras; dimensionamento; materiais empregados; bombas e estações elevatórias. Reservatórios
de distribuição: tipos, localização, dimensionamento. Redes de distribuição: traçado, métodos de
dimensionamento, materiais empregados. Tratamento de água de abastecimento para pequenas e grandes
comunidades: coagulação/floculação; decantação; filtração; oxidação/desinfecção; fluoretação. Tratamento
de águas residuárias domésticas: características dos esgotos (fossas, filtro e sumidouro); processos e grau de
tratamento; tratamento preliminar; tratamento secundário e terciário; tratamento do lodo; reuso da água e
disposição no solo. Resíduos sólidos: conceito, classificação, acondicionamento, coleta, transporte e
reciclagem; limpeza pública. Processos de disposição final: aterros, compostagem e conversão térmica de
resíduos sólidos. Política nacional de resíduos sólidos (PNRS). Engenharia Ambiental: conceitos preliminares.
Fundamentos ambientais. A crise ambiental. Ecossistemas. Ciclos Biogeoquímicos. Poluição ambiental: das
águas, do solo e do ar. Desenvolvimento sustentável: economia e meio ambiente. Legislação ambiental;
licenciamento ambiental; estudo de impacto ambiental/relatório de impactos ambientais (EIA/RIMA).

PARA OS CARGOS DA ÁREA BIO-MÉDICA

MÓDULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores
e predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.
ATUALIDADES: Noções sobre a vida econômica, social e política contemporânea. Relações internacionais:
segurança, ecologia, desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental. Descobertas e
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inovações científicas e seus impactos na sociedade contemporânea. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, televisão, música e teatro.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Evolução histórica do SUS. Lei nº 8.080/90 e suas atualizações. Sistema Único de
Saúde (SUS). Políticas e Programas de saúde. Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com
os serviços de saúde. Níveis progressivos de assistência à saúde. Direitos dos usuários do SUS. Conselhos e
Conferências de Saúde. Ações e programas do SUS. Lei nº 8.142/90 e suas atualizações. Política Nacional de
Atenção Básica. Política Nacional de Humanização. Decreto 7.508/11. Segurança do Paciente.

MÓDULO II (Conhecimentos Específicos)
1. Biólogo: Moléculas Fundamentais: água; carboidratos; lipídios; proteínas; vitaminas; ácidos nucléicos;
metabolismo enzimático. Biologia Celular e Molecular: membranas celulares; processos de troca entre os
meios interno e externo da célula; organelas citoplasmáticas e citoesqueleto; núcleo celular, cromossomos,
estrutura e duplicação do DNA; divisões celulares: meiose e mitose; células eucariontes e procariontes;
células vegetais e animais; síntese proteica; fotossíntese e quimiossíntese; fermentação e respiração.
Histologia: tecidos epiteliais; tecidos conjuntivos; tecido cartilaginoso; tecido ósseo; tecido sanguíneo e
mecanismos de defesa imunológica; tecidos musculares; tecido nervoso e transmissão do impulso. Anatomia
e Fisiologia: nutrição; respiração; circulação; excreção; coordenação nervosa e hormonal; reprodução
assexuada e sexuada; sistemas reprodutores feminino e masculino; gametogênese, fecundação, ciclo
menstrual e métodos contraceptivos; doenças sexualmente transmissíveis; desenvolvimento embrionário
em vertebrados. Genética: monoibridismo; diibridismo; relação entre meiose e segregação independente;
análise de heredogramas; herança dos grupos sanguíneos; determinação genética dos sexos; herança ligada
ao sexo; anomalias genéticas humanas; mutações; genética de populações; biotecnologia e engenharia
genética. Evolução: hipóteses sobre a origem da vida na terra; evidências da evolução; teorias de Lamarck e
Darwin; teoria sintética da evolução; especiação; evolução do homem. Taxonomia: categorias taxonômicas;
regras da nomenclatura; os reinos de seres vivos. Vírus: estrutura, tipos principais e ciclo de vida; doenças
viróticas mais comuns. Bactérias e Cianofíceas: estrutura, tipos e reprodução; importância ecológica e
econômica; doenças bacterianas mais comuns; análise bacteriológica. Protozoários: caracterização dos
grupos principais; importância ecológica; doenças mais comuns provocadas por protozoários. Fungos e
Líquens: características gerais e diversidade; importância ecológica, médica e econômica. Animais:
morfologia e fisiologia, relações evolutivas, reprodução e habitat: poríferos; cnidários; platelmintos;
nematoides; verminoses comuns no Brasil - ciclo e prevenção; moluscos; anelídeos; artrópodos;
equinodermas; peixes; anfíbios; répteis; aves; mamíferos. Diversidade nas Plantas: morfologia, relações
evolutivas, reprodução e habitat: algas; briófitas; pteridófitas; gimnospermas; angiospermas. Morfologia e
Fisiologia das Plantas Vasculares: morfologia da raiz, caule, folha, fruto e semente: os principais tecidos das
plantas vasculares; nutrição e transpiração; crescimento e desenvolvimento. Ecologia Básica e Humana: fluxo
de energia e ciclagem da matéria nos ecossistemas; interações bióticas: mutualismo, competição, predação,
parasitismo e herbivoria; relações tróficas: níveis, cadeia e teias; propriedades das populações, crescimento
e regulação populacional; sucessão ecológica; biomas brasileiros; crescimento demográfico e econômico
versus utilização dos recursos naturais; principais tipos de agressão ao meio ambiente e suas soluções.

2. Biólogo Sanitarista: Ecologia e ecossistemas brasileiros. Educação Ambiental. Desenvolvimento
sustentável. Conhecimento e procedimentos de fiscalização de meio ambiente. Combate à exploração
florestal, queimadas e desmatamentos. Fiscalização e monitoramento de áreas de reserva legal e áreas de
preservação permanente. Fiscalização de transporte e comercialização de espécimes da fauna silvestre.
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Qualidade do ar e poluição atmosférica. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologia de tratamento de
águas e efluentes para descarte ou reutilização. Problemas de saúde resultantes da poluição. Gerenciamento
e tratamento de resíduos. Doenças relacionadas a água. Saneamento básico e ambiental. Vigilância
Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilância sanitária. Serviços de profilaxia e política sanitária. Inspeção:
aspectos gerais, finalidade, etapas e tipos de inspeção. Padrões de potabilidade da água para consumo
humano. Princípios, conceitos e metodologias de biologia da conservação e análise de paisagem na gestão
da biodiversidade terrestre, aquática e marinha. Estudos das ameaças à diversidade biológica, à integridade
ecológica e à saúde ecológica. Impactos das mudanças climáticas globais.

3. Biomédico: Bioquímica: dosagens hormonais e de enzimas; eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas
e proteínas; equilíbrio ácido‐base; propriedades da água; radicais livres. Hematologia: testes hematológicos;
automação em hematologia. Imunologia: alergias; avaliação da função imune; carcinogênese; doenças
autoimunes; leucemias. Microbiologia da Água e dos Alimentos: métodos de análise; parâmetros legais.
Microbiologia Médica: bacteriologia, virologia e micologia.. Uri análise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de
gravidez.. Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e
soluções. Preparo de meios de cultura Equipamentos: princípios e fundamentos.. Potenciômetros.
Autoclaves e fornos.. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores.
Citômetros de fluxo.Filtros, destiladores e purificação de água. Cromatografia e eletroforese.

4. Bioquímico: Hematologia: anemias; hemoglobinopatias; hemostasia e coagulação; patologia dos
leucócitos; neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses; imuno-hematologia; interpretação clínica do
hemograma; metodologia geral de laboratório para o estudo hematológico. Imunologia: diagnóstico clínico
e laboratorial das doenças infecciosas e autoimunes; metodologia geral de laboratório para o estudo
imunológico. Bioquímica: estudo da função renal e dos equilíbrios hídrico, eletrolítico e ácido-básico;
carboidratos; enzimologia clínica; lipídeos e dislipidemias; fluídos biológicos: líquido cefaloraquidiano,
ascítico e pleural; proteínas; função hepática; metodologia geral de laboratório para o estudo bioquímico.
Parasitologia: protozoários (malária, leishmaniose, doença de Chagas e amebíases); helmintos (strongyloides
stercoralis, taenia sp, enterobius vermiculares, ancilostomidae, e ascaris lumbricoides); metodologia geral de
laboratório para o estudo dos protozoários e helmintos. Urinálise: exame físico, químico e citológico da urina;
interpretação clínico-laboratorial do exame de urina; doenças renais; fisiologia renal; metodologia geral de
laboratório para o estudo da urina. Microbiologia: aspecto clínico e laboratorial das infecções urinárias,
intestinais, sistêmicas, genitais, trato respiratório, líquidos biológicos, pele/abscesso/ferida e gânglio; teste
de sensibilidade aos antimicrobianos; tuberculose e hanseníase; técnicas e metodologias gerais de
laboratório para o estudo microbiológico de cocos gram positivos, bacilos gram negativos, bacilos gram
negativos não fermentadores, cocobacilos e bacilo álcool ácido resistente; meios de cultura usados na prática
laboratorial. Biossegurança laboratorial. Controle de qualidade em laboratório clínico. Automação em
laboratório clínico. Técnicas e metodologias gerais de laboratório para coleta de material biológico.
Farmacologia Clínica: princípios gerais da farmacologia: farmacocinética; farmacodinâmica; fármacos que
atuam sobre o sistema nervoso central; agentes anestésicos; agentes cardiovasculares; agentes diuréticos;
fármacos que afetam a hematopoiese e hemostasia; quimioterapia do câncer; agentes antimicrobianos;
interação medicamentosa; hormônios, antagonistas e outros agentes que afetam a função endócrina;
Nutrição parenteral. Farmácia Hospitalar e Ambulatorial: conceituação; estrutura física e gerência
organizacional; gerenciamento de material de farmácia; padronização de medicamentos e material médico
hospitalar; planejamento, aquisição, armazenamento e controle de estoque; sistema de distribuição de
medicamentos: conceitos, tipos, objetivos e funcionamento; dispensação de medicamentos para atender as
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receitas médicas, odontológicas e veterinárias. Assistência Farmacêutica: papel do profissional farmacêutico
e seu código de ética; ações da assistência farmacêutica; uso racional de medicamentos; dispensação de
medicamentos. Portaria nº 344/1998 – dispõe sobre os medicamentos sujeitos a controle especial,
regulamentada pela Portaria nº 06/1999. Normas e processos de Biossegurança na Saúde (esterilização,
desinfecção, descontaminação e limpeza). Emissão de laudos técnico-periciais para exudatos e transudatos
humanos ou animais, utilizando técnicas químicas, físicas e outras. Análise bromatológica de alimentos
(controle de qualidade, pureza, conservação e homogeinidade). Controle de qualidade de produtos
farmacêuticos. Farmacotécnica em manipulação.

5. Enfermeiro e Enfermeiro - RAS: Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. Vigilância epidemiológica
e vigilância em saúde. Notificação de doenças e agravos. Acolhimento e classificação de risco. Programas de
prevenção e controle de doenças transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico brasileiro. Doenças
e agravos não-transmissíveis. Programa Nacional de Imunizações. Modalidades assistenciais: hospital-dia e
assistência domiciliar. Teorias e processos de enfermagem: taxonomias de diagnósticos de enfermagem.
Assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental. Unidades de atenção à saúde mental:
ambulatório de saúde mental, centro de atenção psicossocial e hospital psiquiátrico. Instrumentos de
intervenção de enfermagem em saúde mental: relacionamento interpessoal, comunicação terapêutica,
psicopatologias, psicofarmacologia. Enfermagem Médico-cirúrgica. Saúde do adulto e do idoso. Saúde da
mulher (pré-natal, parto, puerpério, climatério, menopausa). Assistência de enfermagem à criança sadia:
crescimento, desenvolvimento, aleitamento materno e alimentação; cuidado nas doenças prevalentes na
infância (diarreicas e respiratórias). Atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência.
Estrutura organizacional do serviço de emergência hospitalar e pré-hospitalar. Suporte básico de vida em
emergências. Urgências Psiquiátricas. Avaliação do Nível de Consciência. Gerenciamento de enfermagem em
serviços de saúde. Gerenciamento de recursos humanos: dimensionamento, recrutamento e seleção,
educação permanente, liderança, supervisão, comunicação, relações de trabalho. Atuação da enfermagem
em procedimentos e métodos diagnósticos. Agravos à saúde relacionados ao trabalho. Gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde. Central de material e esterilização; processamento de produtos para saúde.
Práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar; risco biológico e medidas de precauções básicas
para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde; precaução-padrão e precauções por
forma de transmissão das doenças. Controle de infecção hospitalar. Código de Ética dos profissionais de
Enfermagem; Legislação em Enfermagem; Associações de classe e órgãos de fiscalização do exercício
profissional.
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6. Enfermeiro Plantonista: Fundamentos de Enfermagem. Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem.
Notificação de doenças e agravos. Acolhimento e classificação de risco. Programa nacional de imunização:
calendário de vacinas, vias de administração, rede de frio. Saúde do adulto e do idoso. Saúde da mulher (prénatal, parto, puerpério, climatério, menopausa). Assistência de enfermagem à criança sadia: crescimento,
desenvolvimento, aleitamento materno e alimentação; cuidado nas doenças prevalentes na infância
(diarreicas e respiratórias). Assistência de enfermagem em clínica cirúrgica (período pré, trans e pósoperatório). O processo de enfermagem (avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação, análise,
conceitos). Enfermagem em oncologia. Vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária. Planejamento e
programação de saúde. Assistência em Urgências e Emergências. Administração em enfermagem.
Enfermagem em psiquiatria. Cálculo e administração de medicamentos. Desinfecção, antissepsia, assepsia,
esterilização de materiais e equipamentos. Controle de infecção hospitalar. Gerenciamento de resíduos.
Código de Ética dos profissionais de Enfermagem; legislação em Enfermagem; associações de classe e órgãos
de fiscalização do exercício profissional.

7. Enfermeiro Obstetra: Assistência de enfermagem à saúde da mulher. Programa Nacional de Imunização.
Promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Patologia e procedimentos. Enfermagem em ginecoobstetrícia. Assistência obstétrica no pré-natal, parto e puerpério normal. Condutas de enfermagem nos
agravos de saúde da gestante de risco, atendimento nas urgências e emergências obstétricas. Humanização
da Assistência. Sistema de referência e contra referência. Ações de Biossegurança. Agravos sociais. Diretrizes
e agenda do SUS na atenção à saúde integral da mulher na prevenção e tratamento das DST/AIDS, câncer de
mama, ginecológico e planejamento familiar. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Indicadores
epidemiológicos. Parâmetros pertinentes à Saúde da Família.

8. Farmacêutico Plantonista e Farmacêutico - RAS: Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à
farmacologia. Vias de administração e formas farmacêuticas. Absorção, distribuição e eliminação de
fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos. Interação droga-receptor. Interações
medicamentosas. Mecanismos moleculares de ação das drogas. Fármacos que agem no sistema nervoso
autônomo e sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos, parassimpatolíticos, simpatomiméticos,
simpatolíticos, anestésicos locais e bloqueadores neuromusculares. Fármacos que agem no sistema nervoso
central: hipnoanalgésicos, anestésicos gerais, tranquilizantes, estimulantes do SNC e anticonvulsivantes.
Autacoides e antagonistas. Anti-inflamatórios esteroides não esteroides. Controle de infecção hospitalar.
Controle de estoques de medicamentos e correlatos. Planejamento de estoque. Medicamentos controlados
e legislação vigente. Manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais. Ética e legislação
farmacêutica. Farmácia hospitalar: estrutura, organização e atividades. Sistemas de distribuição de
medicamentos. Administração farmacêutica: aquisição de medicamentos, controle de estoque e
fármacoeconomia. Avaliação, preparo e dispensação de nutrição parenteral e medicamentos endovenosos
para adultos e crianças. Fármacovigilância: política nacional de medicamentos. Eventos e reações adversas a
medicamentos.

9. Fisioterapeuta - RAS: Anatomia geral. Fisiologia geral. Neuroanatomia. Cinesiologia. Fisioterapia geral:
efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações da termoterapia, da fototerapia, da hidroterapia, da
massoterapia, da cinesioterapia, da eletroterapia eda manipulação vertebral. Fisioterapia em traumatologia,
ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia
em pediatria, geriatria e neonatologia. Fisioterapia em cardiovascular. Fisioterapia em pneumologia;
fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar, gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica,
infecção do aparelho respiratório, avaliação fisioterápica do paciente crítico, ventilação mecânica, vias aéreas
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artificiais: indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação
mecânica. Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas
ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho. Fisioterapia em pré e pós operatório. Assistência
fisioterapêutica domiciliar. Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Ética e legislação profissional: ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe.

10. Fonoaudiólogo - RAS: Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do
desenvolvimento da linguagem. Patologias da voz: disfonia - definição, etiologia, avaliação, terapia.
Definição, etiologia, avaliação e terapia de laringectomia, distúrbios articulatórios, desvios fonéticos e
fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira e disartria. Patologias da linguagem: definição,
etiologia, avaliação e terapia de retardo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, dislexia,
dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do processamento auditivo. A linguagem nas
psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e fisiologia da audição. Desenvolvimento do
comportamento auditivo (maturação das respostas em bebês de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica:
interpretação de resultados de audiometria tonal e imitanciometria; interpretação dos testes de
reconhecimento de fala (IRF e SRT); avaliação do processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação do
recem nascido e detecção precoce da deficiência auditiva; avaliação da criança de O a 6 anos. Emissões
otoacústicas, potenciais evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia (definição, objetivos e
critérios de indicação). Aparelhos individuais de amplificação sonora. Próteses auditivas: tipos e
características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da criança que usa
aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância e tipos de perdas auditivas.
Terapia fonoaudiológica da deficiência auditiva: diferentes abordagens e métodos.
11. Médico Cardiologista: Controle neural do coração e da circulação. Contratilidade e função de bomba do
coração. Fluxo coronariano. Ciclo Cardíaco. Semiogênese e fisiopatologia da dispneia, edema cardíaco e
cianose. Fisiopatologia e aspectos propedêuticos da dor torácica e cardíaca. Insuficiência cardíaca: conceito,
etiopatogenia, significado da classificação funcional, fisiopatologia, critérios diagnósticos e tratamento.
Estado de choque, choque cardiogênico. Fisiopatologia e tratamento. Ressuscitação cardiopulmonar (ACLS:
Básico e Avançado. Fatores de risco coronário. Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia. Critérios
diagnósticos no adulto e na criança. Patogenia da aterosclerose. Etiopatogenia e fisiopatologia da
insuficiência coronária. Infarto agudo do miocárdio: conceito, diagnóstico em situações especiais. Angina
estável e variante. Angina estável: tratamento. Angina instável. Arritmias do IAM. Tratamento
medicamentoso no IAM. Atendimento na emergência no IAM. Tratamento Trombolítico no IAM. Diferenças
do comportamento cardiovascular no idoso. Dissecção da aorta: fisiopatologia, diagnóstico clínicolaboratorial, prognóstico. Doenças da aorta: aneurisma da aorta, patogenia, diagnóstico clínico-laboratorial,
prognóstico. Cinecoronariografia: quando indicar. Angioplastia transluminal coronária: indicações.
Cardiomiopatia: conceito, classificação e diagnóstico. Cardiomiopatia dilatada, evolução clínica e
prognóstico. Cardiomiopatia chagásica, diagnóstico. Cardiomiopatia hipertrófica e restritiva: diagnóstico.
Pericardite aguda e crônica: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico, complicações. Cor pulmonale crônico:
etiopatogenia, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Tromboembolismo pulmonar: diagnóstico,
etiopatogenia, fisiopatologia e tratamento. Endocardite infecciosa: conceito, etiopatogenia, fisiopatologia,
tratamento e prognóstico. Febre reumática: conceito, etiopatogenia e critérios diagnósticos. Estenose mitral:
etiopatogenia, diagnóstico clínico, prognóstico. Insuficiência mitral: etiopatogenia, fisiopatologia,
diagnóstico clínicolaboratorial, prognóstico. Estenose aórtica: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico
clínico-laboratorial, prognóstico. Insuficiência aórtica: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico clínico-
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laboratorial, prognóstico. Tratamento cirúrgico das valvopatias: cirurgia conservadora e troca valvar.
Hipertensão arterial: conceito, etiopatogenia, classificação, critérios diagnósticos. Hipertensão arterial:
prognóstico e epidemiologia. Hipertensão arterial: fisiopatologia, genética. Hipertensão arterial secundária.
Hipertensão arterial: tratamento não farmacológico. Teste ergométrico: indicações. Monitorização
eletrocardiográfica ambulatorial: métodos, indicações. Cintilografia pulmonar: perfusão e inalação.
Tratamento cirúrgico da doença coronária, incluindo indicações de revascularização. Coronarioplastia
intraluminal: complicações e evoluções. Tomografia computadorizada e ressonância magnética: quando
utilizar. Bases eletrocardiográficas e etiológicas das arritmias. Arritmias supraventriculares: etiopatogenia,
fisiopatologia, critérios, diagnósticos, tratamento farmacológico, ablação e cirurgia. Arritmias ventriculares:
etiologia, fisiopatologia, prognóstico, indicação de estudo eletrofisiológico, tratamento. Prolapso da valva
mitral: etiopatogenia, critérios diagnósticos, prognóstico tratamento. Cardiopatia congênita acianótica com
hiperfluxo/hipofluxo pulmonar: tipos de manifestação clínica, diagnóstico, prognóstico, quando indicar
tratamento cirúrgico. Interpretação do Eletrocardiograma. Cardiopatia e Gravidez. Doenças hipertensivas
específicas da gestação. Miocardiopatia periparto. Emergências hipertensivas.
12. Médico de Segurança do Trabalho: Acidentes do trabalho. Ações preventivas de saúde no trabalho.
Condições de risco de natureza física, química, biológica, ergonômica e de organização do trabalho.
Distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho. Doenças do trabalho. Doenças profissionais. Epidemiologia
ocupacional e ambiental. Métodos diagnósticos das doenças ocupacionais. Ergonomia. Ética e Bioética.
Exposição ocupacional a material biológico, atendimento e acompanhamentos. Exposição ocupacional a
metais pesados, solventes, gases e agrotóxicos. Fundamentos de biossegurança. Indicadores ambientais de
exposição. Indicadores biológicos de exposição. Insalubridade e periculosidade. Intoxicações relacionadas ao
trabalho. Legislação previdenciária. Legislação trabalhista. Normas regulamentadoras de higiene e segurança
do trabalho. Perfil profissiográfico previdenciário. Prevenção e controle de hepatites virais. Programa de
controle médico de saúde ocupacional. Programa de prevenção de riscos ambientais. Radiações ionizantes e
não ionizantes. Reabilitação profissional. Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho.
Tabagismo, consumo de drogas e álcool no local de trabalho.
13. Médico Generalista: Dor torácica, dor abdominal e cefaleias. Dor lombar, cervical e lesões por esforços
repetitivos (ler). Dores musculares, espasmos, cãibras e fraqueza muscular. Febre: diagnóstico diferencial e
conduta. Edema: diagnóstico diferencial e manejo. Hipertensão arterial sistêmica. Insuficiência cardíaca.
Insuficiência coronária. Arritmias cardíacas. Febre reumática. Infarto agudo do miocárdio. Cor Pulmonale.
Parada cardiorrespiratória: conduta inicial. Anemias. Distúrbios da coagulação. Trombose e insuficiência
vascular periférica, úlceras de estase. Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa.
Avaliação e diagnóstico das doenças infecciosas: HIV/AIDS, hepatites, pneumonias, ITU, tuberculose, tétano,
dengue, s. mansônica, sepsis, endocardite bacteriana e parasitoses - intestinais. Diarreia infecciosa aguda e
intoxicação alimentar. Afecções de vias aéreas superiores. Pneumonias. Asma por exposição profissional.
Doença pulmonar obstrutiva crônica, Doença profissional. Insuficiência renal aguda e crônica. Obstrução das
vias urinárias, Litíase. Lúpus eritematoso sistêmico. Artrite reumatoide. Doença articular degenerativa.
Artrite infecciosa. Diabetes Mellitus. Doenças da tireoide. Doença vascular cerebral. Viroses do sistema
nervoso central: meningites e encefalites. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns: mama, ovário,
testículo, pulmão, cólon, colo de útero, pele, próstata e fígado. Dermatopatias mais comuns: infecciosas,
alérgicas, irritativas e dermatoses ocupacionais. Síndrome convulsiva. Abordagem inicial dos principais
problemas de Saúde Mental: ansiedade, depressão, bulimia e anorexia nervosa. Promoção da Saúde:
cessação do tabagismo, vacinação de adultos, controle de peso, prevenção das afecções prevalentes, saúde
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oral, visual em pessoas do sexo masculino e feminino na faixa etária dos 40-80 anos. Síndromes geriátricas.
Demências senis (Mal de Alzheimer e avaliação do teste de Minimental).
14. Médico Neurologista: Semiologia neurológica Estados alterados da consciência. Doença cerebrovascular
(isquêmica e hemorrágica); Tumores do SNC; Hipertensão intracraniana; Epilepsia; Doenças
desmielinizantes; Demências; Neuropatias periféricas; Distúrbios do movimento; Miopatias; Miastenia gravis
Traumatismo crânio-encefálico; Doenças infecciosas e parasitárias do SNC; Distúrbio do sono.
15. Médico Ortopedista: Anatomia do sistema musculoesquelético e Articular. Exame físico e semiologia
ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação,
diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na criança: mecanismo causal,
classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro Inferior no adulto e na criança: mecanismo
causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções Infecciosas do aparelho osteomioarticular.
Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e membros inferiores, na criança e no adulto.
Vias de acesso em cirurgia traumatoortopédica. Lesões tumorais e pseudo tumorais na criança e no adulto,
que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento.
Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades
angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada:
TC, RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto
axial e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho-DORT (ex. L.E.R.). Afecções da coluna
vertebral-cervicobraquialgias, dorsalgias, lombalgias e lombociatalgias agudas e crônicas. Urgências em
traumato-ortopedia e emergências traumato-ortopédicas. Doenças osteometabólicas.
16. Médico Psiquiatra: História da Psiquiatria: as revoluções conceituais no campo da saúde mental. Políticas
de saúde mental no Brasil e no Mundo. Psiquiatria Social. Epidemiologia dos Transtornos mentais.
Psicopatologia geral: as funções psíquicas e suas alterações. Psicopatologia especial: entidades clínicas e
nosologia psiquiátrica. Psiquiatria Geriátrica com ênfase em quadros demenciais e depressão. Transtornos
Psiquiátricos da gestante e abordagem farmacológica. Transtornos Mentais decorrentes do Uso de
Substâncias Psicoativas. CID-10: criança, adolescente, adulto e idoso. Terapêutica psiquiátrica (criança,
adolescente, adulto e idoso): Psicofarmacologia; Psicoterapia; Abordagem psicossocial; Reabilitação
psicossocial; Emergências psiquiátricas. Psiquiatria infantil: noções gerais.
17. Médico Veterinário e Médico Veterinário - RAS: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos
(pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de alimentos. Defesa Sanitária Animal: diagnóstico,
prevenção e controle. Doenças de notificação obrigatória. Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise
de risco, bioestatística. Desenvolvimento de programas sanitários. Inspeção industrial e sanitária de produtos
de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle. Métodos de
amostragem e análise. Produtos de origem animal. Produtos de alimentação animal. Fiscalização de produtos
de uso veterinário. Soros, vacinas e antígenos (biológicos) antimicrobianos, antiparasitários e
quimioterápicos. Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, micoplasmose,
newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa. Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e
eficiência) para produtos injetáveis. Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos
para animais. Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para animais. Análise
centesimal. Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite. Absorção
atômica. Noções básicas de biossegurança. Higiene de alimentos – zoonoses. Doenças transmitidas por
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alimentos. Identidade e qualidade de alimentos. Legislação Federal – Defesa Sanitária Animal. Inspeção de
produtos de origem animal e de produtos veterinários. Programas sanitários básicos.
18. Nutricionista, Nutricionista Plantonista e Nutricionista - RAS: Administração de serviços de alimentação:
planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e
distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de
conservação, técnicas de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica dietética: conceito,
classificação e composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, pré-preparo,
preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênicosanitário. Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle – APPCC. Vigilância e legislação
sanitária. Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e
especiais, leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão,
absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e
desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso.
Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano.
Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição
proteico-calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em
programas integrados de Saúde Pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteicocalórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e
cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista. Modificação da dieta
normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e
distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética profissional.
19. Odontólogo: Odontoclínica. Odontopediatria. Cirurgia bucomaxilofacial. Patologia oral. Radiologia oral.
Terapêutica: semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico.
Cárie dentária: patologia, diagnóstico e prevenção. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica.
Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, conduta clínica. Dentisteria:
preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração, indicações e contraindicações. Anestesia locoregional oral: tipos, técnica, anestésico, indicações e contraindicações, acidentes, medicação de emergência.
Extração dentária, simples indicações, contraindicações, complicações. Procedimentos cirúrgicos pré e pósoperatório: pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios; orientação. Procedimentos
periodônticos: diagnóstico, tratamento, profilaxia. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção, conduta
clínica. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional.
Odontopediatria: dentes decíduos, procedimentos e tratamentos, orientação; cronologia. Cirurgia
bucomaxilofacial: técnicas operatórias, procedimentos de urgência, conduta cirúrgica. Terapêutica:
definição, métodos, agentes medicamentosos. Flúor: técnicas de aplicação, indicações e contraindicações.
Política de fluoretação. Orientação profissional e deontologia: ergonomia, legislação, ética e ficha clínica.
20. Profissional de Educação Física - RAS: 1. As redes de atenção à saúde e o papel do profissional de
educação física. 2. O sistema único de saúde e seus nexos com o campo da educação física: histórico e
atualidades 3. A política nacional de atenção básica 4. Política nacional de promoção da saúde. 5. Diretrizes
do profissional de Educação Física em relação ao NASF. 6. Aspectos biodinâmicos da atuação do profissional
de educação física nas redes de atenção à saúde. 7. A promoção da saúde no campo da educação física. 8.
Aspectos socioculturais do conceito de saúde. 9 O corpo e a herança médico-higienista na constituição da
Educação Física. 10 A culpabilização do indivíduo quanto à prática de exercícios físicos
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21. Sanitarista - RAS: Conceitos de saúde e de doença. Os mecanismos socioculturais e os fatores psíquicos
que interferem na saúde e na doença. Condições de vida e trabalho e a questão do adoecimento. Exclusão
social, violência, gênero, etnia e grupo sectários. A estratégia de saúde da família: sua evolução, seus
princípios e sua aplicação. O paradigma da promoção da saúde. Epidemiologia: conceitos básicos, variáveis,
estudos epidemiológicos, transição epidemiológica, métodos, interpretação da relação causal, fatores de
risco. A vigilância em saúde: conceito e política, sua visão e seus componentes. O conhecimento situacional
dos agravos de relevância nacional para a saúde pública. Programas de prevenção e controle de doenças
transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico brasileiro; doenças e agravos não-transmissíveis;
Programa Nacional de Imunizações. A informação em saúde: conceito básico, sistemas de informação,
indicadores e tomada de decisão. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. A
construção do Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e seu aparato legal. A questão do controle social.
As normas operacionais do SUS. A reforma setorial, a autonomia e a descentralização da política de saúde
para os municípios. O financiamento setorial e a Emenda Constitucional nº 29. Processo de trabalho e política
de recursos humanos em saúde. A equipe e a organização do trabalho em saúde. O enfoque do planejamento
em saúde. Planejamento estratégico situacional. Ética na pesquisa em saúde.
22. Terapeuta Ocupacional Plantonista e Terapeuta Ocupacional - RAS: Fundamentos históricos e
epistemológicos da Terapia Ocupacional: modelos teóricos, análise de atividades, processos e recursos
terapêuticos em Terapia Ocupacional. Abordagem individual e grupai. Saúde Pública - Política Pública de
Saúde: o SUS, princípios, legislação, organização de políticas públicas. Exclusão e inclusão social de pessoas
portadoras de deficiência e transtornos mentais: conceitos, processos, estratégias sócioassistenciais e ações
da Terapia Ocupacional. Reabilitação Psicossocial: conceitos, estratégias e articulação com a Terapia
Ocupacional. Abordagens socioterápicas e psicodinâmica. Terapia Ocupacional e atenção à família. Terapia
Ocupacional e assistência domiciliar. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental e psiquiatria. Terapia
Ocupacional na equipe multi e interdisciplinar em saúde. Terapia Ocupacional na assistência ao bebê de alto
risco e a crianças que apresentam alterações no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional
nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Fundamentos da Terapia Ocupacional
aplicados à saúde do trabalhador. Terapia Ocupacional em geriatria e gerontologia. Ética Profissional.
23. Terapeuta Holístico: Introdução ao Modelo Integrativo IAP. Respiração e Meditação. Anatomia
Energética. Consciência Corporal. Avaliação Terapêutica e a Arte do acolhimento. Massagem Terapêutica
Bioenergética. Auriculoterapia Aplicada. Cromoterapia Aplicada. Terapia Floral (Florais de Bach).
Aromaterapia Aplicada. Fitoterapia Tradicional e Energética Aplicada. Modelo Integrativo IAP.

PARA OS CARGOS DA ÁREA PEDAGÓGICA

1. Professor de Nível Fundamental:
MÓDULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em Língua
Portuguesa. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação
de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração;
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processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de
nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal em Língua Portuguesa; mecanismos de coesão
textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras
de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma
culta.

MÓDULO II
PROCESSOS DE ENSINAR E APRENDER: Pedagogia da Infância: as diferentes dimensões humanas e os direitos
da criança. Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e
escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Processos cognitivos na
alfabetização. A construção e desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da
criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes
momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no processo de
apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento cognitivo. As
etapas do processo de alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia
a favor da alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. A função social da escola pública
contemporânea. Desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição da criança. A interação, brincadeira
e o desenvolvimento infantil.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e cidadania.
A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos metodológicos e avaliação da
aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas contribuições com a prática
pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações.
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Leis nº 10.639/03 e 11.645/2008 – História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007. Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN's): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. Plano
Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).

MÓDULO III
LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS: Análise de textos, para reconhecer, dentre outros aspectos:
o tema ou a ideia global do texto ou, ainda, o tópico de um parágrafo. Os argumentos defendidos pelo autor.
O propósito ou finalidade pretendida. A síntese do seu conteúdo global. As características do tipo ou do
gênero textual em que se realiza. A função (referencial, expressiva, apelativa, poética, fática, metalinguística)
que desempenha. Relações de intertextualidade, como, por exemplo, a fidelidade de paráfrases a seus
segmentos de origem e/ou o efeito argumentativo da citação. Informações explícitas e implícitas veiculadas.
O nível (formal ou informal) da linguagem. As relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade,
conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, entre outras) estabelecidas entre
parágrafos, períodos ou orações. Elementos sequenciadores que asseguram a continuidade do texto.
Relações de referenciação e substituição. Relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia,
hiperonímia, hiponímia e paronímia). Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de certos recursos lexicais e
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gramaticais. Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões. Marcas linguísticas com base nas
quais é possível identificar o autor, o destinatário do texto e o tipo de relações sociais entre eles.
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS: Conjuntos: operações e problemas com conjuntos. Conjuntos dos
números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações. Representação na reta. Unidades de medida:
distância, massa, tempo, área, volume e capacidade. Álgebra: produtos notáveis, equações, sistemas e
problemas do primeiro grau, inequações, equação e problemas do segundo grau. Porcentagem e
proporcionalidade direta e inversa. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões aritmética e
geométrica. Juros e noções de matemática financeira. Problemas de raciocínio. Plana: distâncias e ângulos,
polígonos, circunferência, perímetro e área. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo.
Geometria espacial: poliedros, prismas e pirâmides, cilindro, cone e esfera, áreas e volumes. Plano
cartesiano: coordenadas, distâncias reta e circunferência.
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: Ambiente e Seres Vivos. Ar atmosférico: composição,
propriedades e importância da atmosfera e de seus componentes para a vida no planeta. Água: importância,
composição, propriedades, estados físicos da água, ciclo da água na natureza, uso racional e desperdício.
Solo: importância, composição, erosão, poluição e preservação. Caracterização geral e classificação dos seres
vivos. Animais: adaptações, reprodução e respiração. Vegetais: adaptações, fotossíntese, respiração e
transpiração. Relações entre seres vivos e formas de obtenção do alimento; fluxo de energia ao longo das
cadeias alimentares; desequilíbrio ecológico, suas causas e consequências. Diferentes ecossistemas
terrestres: componentes e características. Ser Humano e Saúde: noções elementares de anatomia e fisiologia
humana. Relações entre os diferentes sistemas (visão do corpo humano como um todo integrado). Princípios
básicos de saúde: doenças infectocontagiosas. Aspectos biológicos, afetivos e culturais da sexualidade.
Métodos anticoncepcionais. Energia: conceito, importância, formas, fontes e transformação. Matéria:
estrutura e propriedades. Exploração de recursos naturais e seus impactos nos ecossistemas. A produção de
resíduos (lixo, esgoto e gases poluentes); causas e consequências; formas sustentáveis de descartar no
ambiente. Ética ecológica e social na obtenção dos recursos tecnológicos.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS: Fontes históricas, periodização e elementos históricos (homem,
cultura, espaço e tempo). Formação da sociedade brasileira – os elementos formadores do povo brasileiro:
os indígenas, os portugueses, os africanos e os imigrantes. Diferentes manifestações culturais.
Acontecimentos políticos, econômicos e socioculturais dos diferentes períodos da História do Brasil (colonial,
imperial e republicano). História do Estado de Pernambuco (do século XVI aos dias atuais). Construção dos
conceitos de tempo: duração, simultaneidade, posterioridade e anterioridade. Localização espacial: círculos
terrestres, coordenadas geográficas, projeções cartográficas, pontos cardeais e colaterais. Representação do
espaço e linguagem dos mapas: escalas, plantas e convenções cartográficas. Caracterização do espaço
geográfico: relevo, solo, hidrografia, clima e vegetação; transformações naturais e humanas. Espaço
brasileiro: população, urbanização, grandes divisões do espaço, recursos naturais, questão agrária e
industrialização. Espaço mundial: globalização e questão ambiental.

OUTROS CARGOS DA ÁREA PEDAGÓGICA
MÓDULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em Língua
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Portuguesa. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação
de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração;
processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de
nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal em Língua Portuguesa; mecanismos de coesão
textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras
de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma
culta.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e
predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.

MÓDULO II
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e cidadania.
A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos metodológicos e avaliação da
aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas contribuições com a prática
pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações.
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Leis nº 10.639/03 e 11.645/2008 – História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007. Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN's): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. Plano
Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).

MÓDULO III (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)
1. Professor de Educação Física: Histórico, características e importância social da Educação Física. A
Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física e a
pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. A importância
do Jogo no processo de Educação Física: concepção de jogo; jogos cooperativos, recreativos e competitivos;
jogo simbólico; jogo de construção; jogo de regras; pequenos e grandes jogos; jogos e brincadeiras da cultura
popular. Desportos: regras, organização de competições e aprendizagem dos principais desportos aplicados
na escola. Esportes: individuais e coletivos. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Ginásticas: de
manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de
preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva.
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Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Tendências Pedagógicas da Educação Física
na escola. Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e
avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e Educação Especial. Princípios
norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão
crítica do esporte, valores éticos e estéticos. Aspectos curriculares da Educação Física escolar: Diretrizes
Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da Educação Física.

2. Psicólogo, Psicólogo Plantonista e Psicólogo - RAS: Psicologia e ação social. Subjetividade e
constituição do sujeito. Psicologia do desenvolvimento: infância, juventude, idade adulta e velhice. Ciclos de
vida. Aspectos psicossociais do envelhecimento. Psicologia, Políticas Públicas, Direitos Humanos e
Democracia. Desigualdade social. Sociedade e processos de exclusão, segregação e invisibilidade social.
Relações raciais e racismo. Sexualidade e identidades de gênero. As teorias psicológicas atuais como
embasamento e encaminhamento das questões sociais. Psicologia social e os fenômenos de grupo: a
comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papeis; psicoterapia de grupo
e orientação familiar. Trabalho com famílias: história social da família; sistema familiar, características e
funções sociais; convivência familiar; família, vulnerabilidade social, redes sociais e políticas públicas. Adoção
e acolhimento provisório de crianças e adolescentes. Grupo social e familiar: influência da família e da
sociedade no rompimento dos laços afetivos. Estratégias de intervenção psicológica com famílias, crianças,
adolescentes, idosos, população em situação de rua, pessoas com deficiência, povos e comunidades
tradicionais e população LGBT. Atuação em situações de trabalho infantil, exploração sexual, violência e
abuso sexual da criança e do adolescente. Desenvolvimento comunitário e protagonismo social. Psicologia
em interface com a Justiça. Institucionalização e desinstitucionalização familiar, configuração atual e efeitos.
Norma, disciplina, controle e poder. Violência familiar, contexto de risco e proteção social. Violência sexual.
Rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Criminalização e produção de subjetividades. Droga,
assistência e cidadania. Psicopatologia: aspectos socioculturais e históricos que impactam na saúde mental
e nos processos de subjetividade. Reforma psiquiátrica e atenção à saúde mental. Estratégia de Redução de
Danos. Técnicas e instrumentos de avaliação psicológica em contextos sociais. Resolução de conflitos.
Assertividade e habilidades sociais. Gestão de pessoas e redes de trabalho. Interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade em atenção psicossocial. O papel do psicólogo em equipe multidisciplinar. Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/06). Código de Ética Profissional e resoluções do Conselho Federal de Psicologia sobre o exercício
profissional. Nota técnica do CFP (2016) com parâmetros para a atuação do Psicólogo no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS). Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política Nacional de Assistência
Social (PNAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Protocolo de Gestão Integrada de
Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). Plano Decenal de Assistência Social. Controle
Social. Participação Social. Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Trabalho Social com
Famílias. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Orientações Técnicas sobre o PAIF e o
PAEFI. Atendimento no SUAS às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social por violação de direitos associada ao consumo de álcool e outras drogas.
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3. Psicopedagogo Clínico Plantonista-RAPS, Psicopedagogo Clínico RAS e Psicopedagogo RAS:
História da Psicopedagogia: tendências teóricas, filosóficas, psicológicas e pedagógicas. Fundamentos da
Psicanálise e cognição. O desenvolvimento psicossexual da criança na visão de S. Freud. Autoria do
pensamento e linguagem. Fundamentos da Epistemologia Genética e seus estágios de desenvolvimento.
Método Clinico de Piaget. Psicogênese da língua escrita e suas hipóteses. Teoria construtivista de Vygotsky.
Caracterização e atuação profissional do psicopedagogo. Desenvolvimento psicomotor da criança
Desenvolvimento do indivíduo na visão psicogenética. A construção da escrita. Avaliação e intervenção
psicopedagógica: objetivos e métodos, tanto clínico como institucional. A interdisciplinaridade da
psicopedagogia. A intervenção psicopedagógica na escola, na família e com o ensino aprendente. Concepções
da aprendizagem: currículo e avaliação no contexto educacional. Assessoramento psicopedagógico na escola.
Fracasso escolar: fatores intra e extraescolares. Distúrbios de aprendizagem. Cidadania e igualdade de
oportunidade. Educação e ludicidade. A função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em
equipes interdisciplinares Educação Inclusiva. A postura ética e a identidade do psicopedagogo na educação.
A política social no Brasil e o processo de organização das instituições escolares. Estrutura Administrativa do
Ensino Brasileiro. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ética profissional.
PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO E TURISMÓLOGO

MÓDULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e
predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.
ATUALIDADES: Noções sobre a vida econômica, social e política contemporânea. Relações internacionais:
segurança, ecologia, desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental. Descobertas e

PREFEITURA DE ABREU E LIMA | CONCURSO PÚBLICO

49

PREFEITURA DE ABREU E LIMA
EDITAL N° 02, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

inovações científicas e seus impactos na sociedade contemporânea. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, televisão, música e teatro.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Lei Complementar 598/2007 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do
Município de Abreu e Lima (regime estatutário, regime disciplinar e estágio probatório). Deveres e proibições
dos servidores públicos da Administração Municipal. Lei Orgânica do Município de Abreu e Lima e suas
alterações posteriores. Agentes Públicos: função pública; normas constitucionais concernentes aos
servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos;
processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito. Serviços públicos: conceito e classificação;
regulamentação e controle; direitos do usuário; terceirização de serviços; competências para prestação do
serviço; serviços delegados a particulares: concessões, permissões e autorizações. Responsabilidade Civil da
Administração Pública. Improbidade Administrativa.

MÓDULO II (Conhecimentos Específicos)
1. Assistente Social, Assistente Social Plantonista e Assistente Social - RAS: Serviço Social como
profissão: dimensão histórica e teórico-metodológica. Significado social da profissão. Gênese e
institucionalização do Serviço Social. Crise e renovação do Serviço Social tradicional. A renovação profissional:
a vertente modernizadora, a vertente de reatualização do conservadorismo e a vertente de intenção de
ruptura. O Serviço Social na contemporaneidade. Mudanças no mundo do trabalho e suas repercussões no
trabalho do Assistente Social. Dimensão técnico-operativa. Proposta de intervenção na área social:
planejamento estratégico, planos, programas projetos e atividades de trabalho. Estratégias, instrumentos e
técnicas de intervenção: abordagem individual, técnicas de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com
grupos, em redes e com famílias, atuação na equipe multiprofissional (relacionamento e competências) e
visitas domiciliares. Uso de recursos institucionais e comunitários. O Serviço Social na Assistência Social:
trajetória histórica, ações profissionais: socialização das informações, fortalecimento do coletivo.
Instrumentos técnicos: pesquisa social, parecer social, recursos materiais. Dimensão ético-política: Código
de Ética Profissional do Assistente Social. O projeto ético-político do Serviço Social. As implicações éticas e
políticas da atuação profissional. Projeto profissional: rumos éticos e políticos do trabalho profissional na
atualidade. Regulamentação do exercício profissional. Políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais
no Brasil. Políticas de seguridade: saúde, previdência e assistência social (organização, gestão, financiamento
e controle social). Avaliação de políticas, programas e projetos sociais. A questão social e suas manifestações
na atualidade. Resolução CFESS nº 273/93 e alterações posteriores. Lei de Regulamentação da Profissão – Lei
nº 8.662/93 e alterações posteriores. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política Nacional de
Assistência Social (PNAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS). Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Protocolo de Gestão
Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). Trabalho Social com
Famílias. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Orientações Técnicas sobre o PAIF e o
PAEFI. Atendimento no SUAS às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social por violação de direitos associada ao consumo de álcool e outras drogas.

2. Bibliotecário: Representação descritiva e temática de documentos; cabeçalhos de assunto; tesauro.
Linguagens de indexação; classificação decimal de Dewey; Classificação Decimal Universal; controle
bibliográfico. ISBN; ISSN; normalização de documentos segundo a ABNT. Planejamento de bibliotecas e
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serviços. Avaliação de bibliotecas: acervos e serviços. Marketing em bibliotecas. Desenvolvimento de
coleções: seleção e aquisição. Serviços de informação: atividades direta e indiretamente relacionadas com o
público; serviços de referência; instrução ao usuário; disseminação da informação; circulação de
documentos; comutação bibliográfica e suas atualizações. Obras de referência incluindo as fontes
bibliográficas em qualquer suporte físico. Automação e serviços de informação: bancos e bases de dados,
formato MARC 21, Norma ISO 2709, padrão de intercâmbio Z.39.50, bibliotecas digitais; preservação de
documentos em meio físico e digital. Competência em Informação. Bibliotecas escolares; salas de leitura.
Bibliotecas públicas.

3. Turismólogo: Conceito, terminologia, natureza e características da indústria do turismo; impactos do
turismo e tipos de turismo. Oferta e demanda turísticas: conceito e fatores de influência. Produto Turístico:
conceito, componentes e particularidades do produto turístico. Roteiros Turísticos: conceituação e
classificação. City Tours: conceito e tipos; fatores a serem considerados na elaboração de city tours. Turismo,
desenvolvimento e sustentabilidade. Marketing turístico. Profissionais do Turismo: conceitos e funções. A
Estrutura Municipal de Turismo. Legislação Turística: legislação de suporte às atividades de turismo no
âmbito nacional, estadual e municipal.

PARA OS CARGOS DE TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO, ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA,
AUDITOR FISCAL, PROCURADOR E TÉCNICO TRIBUTÁRIO

1. Analista Judiciário de Procuradoria
MÓDULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores
e predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
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Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.

MÓDULO II
DIREITO ADMINISTRATIVO: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e
organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização
administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização
administrativa da União; administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes,
deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, remoção,
redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e
administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito;
requisitos, perfeição, validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies
e exteriorização; vinculação e discricionariedade. Serviços públicos; conceito, classificação, regulamentação
e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo;
responsabilidade civil do Estado. Improbidade Administrativa.
DIREITO CONSTITUCIONAL: natureza, conceito e objeto. Constituição: sentido sociológico; sentido político;
sentido jurídico; conceito, objetos e elementos, normas constitucionais. Poder Constituinte: fundamentos do
Poder Constituinte; reforma e revisão constitucionais; limitação do poder de revisão; emendas à
Constituição. Controle de constitucionalidade: conceito; inconstitucionalidades: inconstitucionalidade por
ação e inconstitucionalidade por omissão. Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais
e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais;
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais;
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Poder Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de
independência. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo;
atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; o Supremo
Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e
Juízes dos Estados e do DF; garantias da magistratura: funções essenciais à Justiça; Ministério Público. Defesa
do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. Ordem
social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia;
comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso.
DIREITO CIVIL: Lei de introdução às normas do Direito brasileiro. Pessoa natural, pessoa jurídica,
personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e
decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda
da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia. Obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das
obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos,
responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. Casamento: classificação, habilitação, requisitos formais,
impedimentos, forma e prova, anulação, efeitos jurídicos e regime de bens. Separação e divórcio. União
estável: caracterização, efeitos alimentícios e sucessórios, dissolução. Das relações de parentesco. Da tutela,
da curatela e da ausência. Sucessão: disposições gerais, ordem de vocação hereditária, capacidade
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sucessória, direito de representação, transmissão da herança, herança jacente, aceitação e renúncia da
herança. Sucessão: capacidade para testar, parte disponível, legados e codicilo, deserdação, substituição,
sonegados, indignidade, colação, pagamentos das dívidas e garantias, partilha e sobrepartilha.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições da
ação. Das partes e procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres e da substituição das
partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de terceiros: oposição,
nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo. Do Ministério Público. Da competência:
em razão do valor e da matéria; competência funcional e territorial; modificações de competência e
declaração de incompetência. Do juiz. Dos atos processuais: da forma dos atos; dos prazos; da comunicação
dos atos; das nulidades. Da formação, suspensão e extinção do processo. Do processo e do procedimento;
dos procedimentos ordinário e sumário. Do procedimento ordinário: da petição inicial: requisitos, pedido e
indeferimento. Da resposta do réu: contestação, exceções e reconvenção. Da revelia. Do julgamento
conforme o estado do processo. Das provas: ônus da prova; depoimento pessoal; confissão; provas
documental e testemunhal. Da audiência: da conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença e da coisa
julgada. Da liquidação e do cumprimento da sentença. Da ação rescisória. Dos recursos: das disposições
gerais. Do processo de execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução – execução para
entrega de coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer. Dos embargos do devedor. Da execução
por quantia certa contra devedor solvente. Da suspensão e extinção do processo de execução. Do processo
cautelar; das medidas cautelares: das disposições gerais; dos procedimentos cautelares específicos: arresto,
sequestro, busca e apreensão, exibição e produção antecipada de provas. Dos procedimentos especiais: ação
de consignação em pagamento; embargos de terceiro; ação monitória.
DIREITO DO TRABALHO: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943) e suas posteriores alterações. Relação de Trabalho: Natureza Jurídica – Teoria. Contrato de trabalho e
relação de trabalho. Caracterização da Relação de Emprego: importância do assunto. Critérios para a
caracterização. Sujeitos da relação de Emprego. O empregado: definição. Trabalhadores autônomos, avulsos,
eventuais e temporários. Trabalhadores intelectuais e altos empregados (Cargos). Sujeitos da Relação de
Emprego. O empregador: conceito. Empresa, estabelecimento: conceito. Solidariedade de empresas.
Sucessão de empresa e sucessão de empregadores. Contrato de Trabalho: definição, denominação,
caracteres e morfologia. O Contrato de Trabalho e os Contratos Afins. Interesse da distinção. Diferença entre
contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, sociedade e
parceria. Espécies de Contrato de Trabalho: contrato por tempo determinado e por tempo indeterminado.
Renovação – consequências. Contrato de trabalho individual. Efeitos de Contrato de Trabalho: obrigações
principais e conexas do empregado e do empregador. A prestação de trabalho: pessoalidade. Poder
hierárquico do empregador – diretivo, disciplinar e regulamentar. Remuneração: conceito. Distinção entre
remuneração e salário. Caracteres do salário. Salário e indenização: adicionais. O princípio da igualdade de
salário. Formas de Remuneração: classificação. Proteção ao Salário: contra o empregador; contra os credores
do empregado. Duração do Trabalho. Jornada de trabalho: duração e horário. Trabalho extraordinário.
Trabalho noturno. Trabalho em regime de revezamento. Repousos: intrajornadas e interjornadas. Repouso
semanal e em feriados. Férias: natureza jurídica. Período aquisitivo e concessivo: duração. Remuneração
simples, dobrada e abono de férias. Alteração do Contrato de Trabalho: alteração unilateral e bilateral.
Novação objetiva no contrato de trabalho: promoção, e rebaixamento e remoção. Suspensão do Contrato de
Trabalho. Causas determinantes: espécies e efeitos. Suspensão para inquérito e suspensão disciplinar.
Terminação do Contrato de Trabalho: modos e causas. Extinção do Contrato por prazo indeterminado e
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determinado. Homologação dos pedidos de demissão e dos recibos de quitação. Aviso Prévio: conceito,
natureza jurídica e espécies. Prazos e efeitos. Indenização devida nos diversos casos de ruptura do contrato
de trabalho. Estabilidade e garantia no emprego: conceito, hipóteses e requisitos. Despedida de empregado
estável. Falta grave: conceito. Readmissão e reintegração. Renúncia à estabilidade: homologação. Despedida
Obstativa. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço: conceito e natureza jurídica das contribuições; hipóteses
de saque. Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho: conceito e natureza jurídica. Conteúdos e efeitos:
extensão, forma e duração. Sindicato: natureza jurídica; atribuições e prerrogativas; organização sindical
brasileira e sindicalização; autonomia sindical; unidade e pluralidade sindical. Previdência Social: benefícios
previdenciários e seus efeitos sobre o contrato de trabalho; auxílio-doença, previdenciário e acidentário.
Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e especial. Salário-maternidade. Salário
família.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Justiça do Trabalho: organização, estrutura, competência e Jurisdição.
Os Juízes de Direito. Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho: composição,
funcionamento, jurisdição e competência. O Ministério Público do Trabalho: conceito e atribuições.
Corregedoria. Reclamação Correicional e pedido de providências. Procedimentos nos Dissídios Individuais.
Reclamação: inquérito, revelia, contestação, reconvenção, partes e procuradores. Substituição processual na
Justiça do Trabalho. Audiência. Conciliação: instrução e julgamento. Provas no Processo do Trabalho:
interrogatório e depoimento pessoal - confissão e consequências. Documentos: oportunidade de juntada,
incidente de falsidade. Prova técnica: sistemática de realização das perícias. Testemunhas: compromissos,
impedimentos e consequências, Justiça Gratuita. Execução: conceito e incidentes na fase executória.
Sentença de Liquidação e Impugnação. Embargos de devedor e impugnação de credor. Procedimento nos
dissídios coletivos: instauração de instância, conciliação e julgamento. Extensão das decisões e revisão. Ação
de cumprimento. Sentença: sentença individual, sentença coletiva. Recursos no Processo do Trabalho:
disposições gerais; efeitos suspensivo, devolutivo e regressivo; recursos no processo de cognição; recursos
no processo de execução.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade Social na Constituição. Regimes previdenciários. Princípios
Constitucionais da Previdência Social. Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos.
Contagem recíproca. Compensação entre os regimes. Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e
47/2005; regras de transição. Lei Complementar nº 108/2001. Lei Complementar nº 109/2001. Lei Federal
nº 9.717/1998 e alterações. Normas constitucionais e legais atinentes a inativações e pensões dos militares
e servidores públicos civis. Lei Federal nº 8.212/1991 e suas alterações. Lei Federal 8.213/1991 e suas
alterações. Lei Federal nº 9.796/1999 e suas alterações. Lei Federal nº 10.887/2004 e suas alterações.
Legislação Previdenciária do Estado de Pernambuco.

2. AUDITOR FISCAL
MODULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
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padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores
e predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.
MATEMÁTICA FINANCEIRA: 1. Estatística Descritiva: gráficos, tabelas, medidas de posição e de variabilidade.
Probabilidades: conceito, axiomas e distribuições (binominal, normal, Poisson, qui-quadrado). Inferência
estatística. Amostragem: amostras casuais e não-casuais. Processos de amostragem, incluindo estimativas
de parâmetros. Intervalos de confiança. Testes de hipóteses para médias e proporções. Correlação e
Regressão. 2. Juros simples e compostos. Capitalização e operações de desconto. Taxas de juros: nominal,
efetiva, equivalentes, real e aparente. Equivalência de capitais. Rendas uniformes e variáveis. Planos de
amortização de empréstimos e de financiamentos. Cálculo financeiro do custo real efetivo de operações de
financiamento, empréstimo e investimento. Métodos de análise de investimentos: Valor anual uniforme
equivalente; Taxa interna de retorno; Valor presente líquido; Métodos não exatos. Taxa mínima de
atratividade. Comparação de alternativas de investimento e financiamento. Porcentagem. Atualização
monetária. Valor atual e valor futuro. Aplicações.

MODULO II
DIREITO ADMINISTRATIVO: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e
organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização
administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização
administrativa da União; administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes,
deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, remoção,
redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e
administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito;
requisitos, perfeição, validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies
e exteriorização; vinculação e discricionariedade. Serviços públicos; conceito, classificação, regulamentação
e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo;
responsabilidade civil do Estado. Improbidade Administrativa.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Natureza, conceito e objeto. Constituição: sentido sociológico; sentido político;
sentido jurídico; conceito, objetos e elementos, normas constitucionais. Poder Constituinte: fundamentos do
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Poder Constituinte; reforma e revisão constitucionais; limitação do poder de revisão; emendas à
Constituição. Controle de constitucionalidade: conceito; inconstitucionalidades: inconstitucionalidade por
ação e inconstitucionalidade por omissão. Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais
e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais;
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais;
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Poder Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de
independência. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo;
atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; o Supremo
Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e
Juízes dos Estados e do DF; garantias da magistratura: funções essenciais à Justiça; Ministério Público. Defesa
do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. Ordem
social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia;
comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso.
DIREITO CIVIL: Lei de introdução às normas do Direito brasileiro. Pessoa natural, pessoa jurídica,
personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e
decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda
da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia. Obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das
obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos,
responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. Casamento: classificação, habilitação, requisitos formais,
impedimentos, forma e prova, anulação, efeitos jurídicos e regime de bens. Separação e divórcio. União
estável: caracterização, efeitos alimentícios e sucessórios, dissolução. Das relações de parentesco. Da tutela,
da curatela e da ausência. Sucessão: disposições gerais, ordem de vocação hereditária, capacidade
sucessória, direito de representação, transmissão da herança, herança jacente, aceitação e renúncia da
herança. Sucessão: capacidade para testar, parte disponível, legados e codicilo, deserdação, substituição,
sonegados, indignidade, colação, pagamentos das dívidas e garantias, partilha e sobrepartilha.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Imunidades.
Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Tributos de Competência da
União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. Simples Nacional.
Legislação Tributária. Constituição. Emendas à Constituição. Leis Complementares. Leis Ordinárias. Leis
Delegadas. Medidas Provisórias. Tratados Internacionais. Decretos. Resoluções. Decretos Legislativos
Convênios Normas Complementares. Código Tributário Nacional – CTN. Vigência da Legislação Tributária.
Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária
Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade.
Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Conceito. Responsabilidade dos
Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Crédito Tributário. Conceito.
Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de alteração do
lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário.
Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades. Garantias e Privilégios do
Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.

MODULO III
CONTABILIDADE GERAL: estrutura conceitual da Contabilidade de acordo com o Pronunciamento Técnico
CPC 00. Princípios Fundamentais da Contabilidade. Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Patrimônio
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Líquido. Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Equação Fundamental do Patrimônio Líquido.
Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais.
Contas: Conceito, Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de
Resultado. Apuração de Resultados. Sistemas de Contas. Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração:
Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de
Operações Financeiras. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de Escrituração. Erros de
Escrituração e suas correções. Sistema de Partidas Dobradas. Pronunciamentos Técnicos do CPC (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis). Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado
do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado Obrigatoriedade e apresentação,
conteúdo dos Grupos e Subgrupos, classificação das Contas, critérios de Avaliação e Levantamento de acordo
com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) modificada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e com os
pronunciamentos técnicos do CPC. Demonstrações Consolidadas. Investimento em controlada e coligada.
Redução ao valor recuperável. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Avaliação e contabilização de itens
patrimoniais. Controle de estoques: PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Duplicatas Descontadas.
Operações de arrendamento mercantil. Subvenção e assistência governamentais. Notas Explicativas.
Apuração da Receita Líquida, do Custo das Mercadorias vendidas ou dos Serviços prestados e dos Lucros
bruto, líquido e operacional antes e depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a Contribuição
Social sobre o Lucro. Provisões, depreciações, amortizações e exaustão: cálculos e contabilização,
apresentação no balanço e efeitos no resultado do exercício. Problemas contábeis diversos: devedores
duvidosos e insolváveis. Operações financeiras (desconto de títulos de crédito). Disponibilidade: caixa,
bancos, conciliação de contas bancárias. Análise das demonstrações contábeis: índice de liquidez, de
endividamento, de lucratividade e de rentabilidade. Prazos médios. Análise vertical e horizontal.
AUDITORIA: Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor. Responsabilidade legal. Ética profissional.
Objetivos gerais do auditor independente. Concordância com os termos do trabalho de auditoria
independente. Documentação de auditoria. Controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis.
Fraudes e a responsabilidade do auditor. Planejamento da auditoria. Avaliação das distorções identificadas.
Execução dos trabalhos de auditoria. Materialidade e relevância no planejamento e na execução dos
trabalhos de auditoria. Auditoria de estimativas contábeis. Evidenciação. Amostragem. Utilização de
trabalhos da auditoria interna. Independência nos trabalhos de auditoria. Relatórios de auditoria. Eventos
subsequentes. Normas e procedimentos de auditoria do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes
do Brasil. Testes. Uso de trabalhos técnicos de especialistas. Todas as normas brasileiras de contabilidade
vigentes relativas à auditoria interna, externa e pública, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
– CFC. Auditoria: normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência,
competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria
interna. Auditoria no setor público federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos;
normas relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de
auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria;
programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria;
eventos ou transações subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação;
interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das
demonstrações contábeis.
3. PROCURADOR
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MODULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.

MODULO II
DIREITO ADMINISTRATIVO: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e
organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização
administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização
administrativa da União; administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes,
deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, remoção,
redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e
administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito;
requisitos, perfeição, validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies
e exteriorização; vinculação e discricionariedade. Serviços públicos; conceito, classificação, regulamentação
e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo;
responsabilidade civil do Estado. Improbidade Administrativa. Bens Públicos. Intervenção do Estado na
propriedade privada.
DIREITO CONSTITUCIONAL: natureza, conceito e objeto. Constituição: sentido sociológico; sentido político;
sentido jurídico; conceito, objetos e elementos, normas constitucionais. Poder Constituinte: fundamentos do
Poder Constituinte; reforma e revisão constitucionais; limitação do poder de revisão; emendas à
Constituição. Controle de constitucionalidade: conceito; inconstitucionalidades: inconstitucionalidade por
ação e inconstitucionalidade por omissão. Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais
e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais;
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais;
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Poder Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de
independência. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo;
atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; o Supremo
Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e
Juízes dos Estados e do DF; garantias da magistratura: funções essenciais à Justiça; Ministério Público. Defesa
do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. Ordem
social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia;
comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso.

PREFEITURA DE ABREU E LIMA | CONCURSO PÚBLICO

58

PREFEITURA DE ABREU E LIMA
EDITAL N° 02, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

DIREITO CIVIL: Lei de introdução às normas do Direito brasileiro. Pessoa natural, pessoa jurídica,
personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e
decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda
da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia. Obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das
obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos,
responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. Casamento: classificação, habilitação, requisitos formais,
impedimentos, forma e prova, anulação, efeitos jurídicos e regime de bens. Separação e divórcio. União
estável: caracterização, efeitos alimentícios e sucessórios, dissolução. Das relações de parentesco. Da tutela,
da curatela e da ausência. Sucessão: disposições gerais, ordem de vocação hereditária, capacidade
sucessória, direito de representação, transmissão da herança, herança jacente, aceitação e renúncia da
herança. Sucessão: capacidade para testar, parte disponível, legados e codicilo, deserdação, substituição,
sonegados, indignidade, colação, pagamentos das dívidas e garantias, partilha e sobrepartilha.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições da
ação. Das partes e procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres e da substituição das
partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de terceiros: oposição,
nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo. Do Ministério Público. Da competência:
em razão do valor e da matéria; competência funcional e territorial; modificações de competência e
declaração de incompetência. Do juiz. Dos atos processuais: da forma dos atos; dos prazos; da comunicação
dos atos; das nulidades. Da formação, suspensão e extinção do processo. Do processo e do procedimento;
dos procedimentos ordinário e sumário. Do procedimento ordinário: da petição inicial: requisitos, pedido e
indeferimento. Da resposta do réu: contestação, exceções e reconvenção. Da revelia. Do julgamento
conforme o estado do processo. Das provas: ônus da prova; depoimento pessoal; confissão; provas
documental e testemunhal. Da audiência: da conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença e da coisa
julgada. Da liquidação e do cumprimento da sentença. Da ação rescisória. Dos recursos: das disposições
gerais. Do processo de execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução – execução para
entrega de coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer. Dos embargos do devedor. Da execução
por quantia certa contra devedor solvente. Da suspensão e extinção do processo de execução. Do processo
cautelar; das medidas cautelares: das disposições gerais; dos procedimentos cautelares específicos: arresto,
sequestro, busca e apreensão, exibição e produção antecipada de provas. Dos procedimentos especiais: ação
de consignação em pagamento; embargos de terceiro; ação monitória.
DIREITO DO TRABALHO: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943) e suas posteriores alterações. Relação de Trabalho: Natureza Jurídica – Teoria. Contrato de trabalho e
relação de trabalho. Caracterização da Relação de Emprego: importância do assunto. Critérios para a
caracterização. Sujeitos da relação de Emprego. O empregado: definição. Trabalhadores autônomos, avulsos,
eventuais e temporários. Trabalhadores intelectuais e altos empregados (Cargos). Sujeitos da Relação de
Emprego. O empregador: conceito. Empresa, estabelecimento: conceito. Solidariedade de empresas.
Sucessão de empresa e sucessão de empregadores. Contrato de Trabalho: definição, denominação,
caracteres e morfologia. O Contrato de Trabalho e os Contratos Afins. Interesse da distinção. Diferença entre
contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, sociedade e
parceria. Espécies de Contrato de Trabalho: contrato por tempo determinado e por tempo indeterminado.
Renovação – consequências. Contrato de trabalho individual. Efeitos de Contrato de Trabalho: obrigações
principais e conexas do empregado e do empregador. A prestação de trabalho: pessoalidade. Poder
hierárquico do empregador – diretivo, disciplinar e regulamentar. Remuneração: conceito. Distinção entre
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remuneração e salário. Caracteres do salário. Salário e indenização: adicionais. O princípio da igualdade de
salário. Formas de Remuneração: classificação. Proteção ao Salário: contra o empregador; contra os credores
do empregado. Duração do Trabalho. Jornada de trabalho: duração e horário. Trabalho extraordinário.
Trabalho noturno. Trabalho em regime de revezamento. Repousos: intrajornadas e interjornadas. Repouso
semanal e em feriados. Férias: natureza jurídica. Período aquisitivo e concessivo: duração. Remuneração
simples, dobrada e abono de férias. Alteração do Contrato de Trabalho: alteração unilateral e bilateral.
Novação objetiva no contrato de trabalho: promoção, e rebaixamento e remoção. Suspensão do Contrato de
Trabalho. Causas determinantes: espécies e efeitos. Suspensão para inquérito e suspensão disciplinar.
Terminação do Contrato de Trabalho: modos e causas. Extinção do Contrato por prazo indeterminado e
determinado. Homologação dos pedidos de demissão e dos recibos de quitação. Aviso Prévio: conceito,
natureza jurídica e espécies. Prazos e efeitos. Indenização devida nos diversos casos de ruptura do contrato
de trabalho. Estabilidade e garantia no emprego: conceito, hipóteses e requisitos. Despedida de empregado
estável. Falta grave: conceito. Readmissão e reintegração. Renúncia à estabilidade: homologação. Despedida
Obstativa. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço: conceito e natureza jurídica das contribuições; hipóteses
de saque. Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho: conceito e natureza jurídica. Conteúdos e efeitos:
extensão, forma e duração. Sindicato: natureza jurídica; atribuições e prerrogativas; organização sindical
brasileira e sindicalização; autonomia sindical; unidade e pluralidade sindical. Previdência Social: benefícios
previdenciários e seus efeitos sobre o contrato de trabalho; auxílio-doença, previdenciário e acidentário.
Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e especial. Salário-maternidade. Salário
família.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Justiça do Trabalho: organização, estrutura, competência e Jurisdição.
Os Juízes de Direito. Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho: composição,
funcionamento, jurisdição e competência. O Ministério Público do Trabalho: conceito e atribuições.
Corregedoria. Reclamação Correicional e pedido de providências. Procedimentos nos Dissídios Individuais.
Reclamação: inquérito, revelia, contestação, reconvenção, partes e procuradores. Substituição processual na
Justiça do Trabalho. Audiência. Conciliação: instrução e julgamento. Provas no Processo do Trabalho:
interrogatório e depoimento pessoal - confissão e consequências. Documentos : oportunidade de juntada,
incidente de falsidade. Prova técnica: sistemática de realização das perícias. Testemunhas: compromissos,
impedimentos e consequências, Justiça Gratuita. Execução: conceito e incidentes na fase executória.
Sentença de Liquidação e Impugnação. Embargos de devedor e impugnação de credor. Procedimento nos
dissídios coletivos: instauração de instância, conciliação e julgamento. Extensão das decisões e revisão. Ação
de cumprimento. Sentença: sentença individual, sentença coletiva. Recursos no Processo do Trabalho:
disposições gerais; efeitos suspensivo, devolutivo e regressivo; recursos no processo de cognição; recursos
no processo de execução.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade Social na Constituição. Regimes previdenciários. Princípios
Constitucionais da Previdência Social. Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos.
Contagem recíproca. Compensação entre os regimes. Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e
47/2005; regras de transição. Lei Complementar nº 108/2001. Lei Complementar nº 109/2001. Lei Federal
nº 9.717/1998 e alterações. Normas constitucionais e legais atinentes a inativações e pensões dos militares
e servidores públicos civis. Lei Federal nº 8.212/1991 e suas alterações. Lei Federal 8.213/1991 e suas
alterações. Lei Federal nº 9.796/1999 e suas alterações. Lei Federal nº 10.887/2004 e suas alterações.
Legislação Previdenciária do Estado de Pernambuco.
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DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Imunidades.
Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Tributos de Competência da
União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. Simples Nacional.
Legislação Tributária. Constituição. Emendas à Constituição. Leis Complementares. Leis Ordinárias. Leis
Delegadas. Medidas Provisórias. Tratados Internacionais. Decretos. Resoluções. Decretos Legislativos
Convênios Normas Complementares. Código Tributário Nacional – CTN. Vigência da Legislação Tributária.
Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária
Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade.
Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Conceito. Responsabilidade dos
Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Crédito Tributário. Conceito.
Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de alteração do
lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário.
Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades. Garantias e Privilégios do
Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.
DIREITO AMBIENTAL: Direito Ambiental Constitucional: meio ambiente como direito fundamental; Art. 225
da Constituição Federal de 1988; sustentabilidade, processos ecológicos essenciais, espécies, ecossistemas,
biodiversidade; federalismo e meio ambiente: sistemas de competência dos entes federados; competências
administrativa, legislativa e jurisdicional; deveres genéricos e específicos em relação ao meio ambiente;
tutela extrajudicial do meio ambiente; tutela judicial do meio ambiente — ação civil pública, ação penal
pública, mandado de segurança individual e coletivo, ação popular, mandado de injunção ambiental;
prescrição —; função socioambiental da propriedade. Conceito de meio ambiente, bens ambientais e seus
desdobramentos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Princípios de direito ambiental:
prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação, informação, participação,
solidariedade intergeracional; princípios da tutela do patrimônio cultural: cooperação, solidariedade,
participação e informação, preservação do sítio e proteção do entorno, uso compatível com a natureza do
bem, pró-monumento, valorização sustentável. Política Nacional de Meio Ambiente: objetivos; instrumentos
de proteção (técnicos e econômicos); SISNAMA: estrutura e funcionamento; Lei nº 6.938/81 e suas
alterações; Decreto nº 99.274/90 e suas alterações; Resolução do CONAMA nº 1 — Estudo e Relatório de
Impacto Ambiental (EIARIMA) —; Resolução do CONAMA nº 237 — licenciamento ambiental —; Resolução
do CONAMA nº 378 — empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou
regional. Recursos hídricos: Lei nº 9.433/97 e suas alterações — instrumentos de gestão —; Resolução do
CNRH nº 16/01; Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Florestas e demais
formas de vegetação: Resoluções do CONAMA nº 302/02 e 303/02; gestão de florestas públicas (Lei nº
11.284/06 e suas alterações); significado de gestão e de concessão florestal. Espaços territoriais
especialmente protegidos: áreas de preservação permanente e reserva legal; SNUC (Lei nº 9.985/00 e suas
alterações): tipos de unidades, objetivos e categorias. Política urbana: diretrizes, instrumentos e
competência; artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988; Lei nº 10.257/01 e suas alterações.
Responsabilidade ambiental: administrativa, civil e penal; dano ambiental; poluição e poluidor; papel do
Ministério Público na defesa do meio ambiente; crimes ambientais: espécies e sanções penais; Lei nº
9.605/98 e suas alterações.

4. TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO
MÓDULO I
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LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores
e predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.

MODULO II
DIREITO ADMINISTRATIVO: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e
organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização
administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização
administrativa da União; administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes,
deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, remoção,
redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e
administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito;
requisitos, perfeição, validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies
e exteriorização; vinculação e discricionariedade. Serviços públicos; conceito, classificação, regulamentação
e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo;
responsabilidade civil do Estado. Improbidade Administrativa.
DIREITO CONSTITUCIONAL: natureza, conceito e objeto. Constituição: sentido sociológico; sentido político;
sentido jurídico; conceito, objetos e elementos, normas constitucionais. Poder Constituinte: fundamentos do
Poder Constituinte; reforma e revisão constitucionais; limitação do poder de revisão; emendas à
Constituição. Controle de constitucionalidade: conceito; inconstitucionalidades: inconstitucionalidade por
ação e inconstitucionalidade por omissão. Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais
e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais;
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais;
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Poder Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de
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independência. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo;
atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; o Supremo
Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e
Juízes dos Estados e do DF; garantias da magistratura: funções essenciais à Justiça; Ministério Público. Defesa
do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. Ordem
social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia;
comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso.
DIREITO PENAL: da aplicação da Lei Penal: princípios da legalidade e da anterioridade; a lei penal no tempo
e no espaço; o fato típico e seus elementos; relação de causalidade; culpabilidade; superveniência de causa
independente. Crime: crime consumado, tentado e impossível; desistência voluntária e arrependimento
eficaz; arrependimento posterior; crime doloso e culposo. Erro de tipo: erro de proibição; erro sobre a
pessoa; coação irresistível e obediência hierárquica; causas excludentes da ilicitude. Da imputabilidade penal:
do concurso de pessoas; do concurso de crimes. Das penas: espécies; cominação; aplicação; da suspensão
condicional da pena; do livramento condicional; efeitos da condenação e da reabilitação; das medidas de
segurança. Da ação penal pública e privada: da extinção da punibilidade. Crimes contra a pessoa. Crimes
contra o patrimônio. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a Administração Pública. Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei nº 11.343/06). Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90). Lei Maria
da Penha (Lei nº 11.340/06).
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Princípios que regem o Processo Penal. Aplicação e interpretação da Lei
Processual. Inquérito policial, investigação criminal e ação penal. Jurisdição e competência. Reparação do
dano ex-delicto. Ação civil e execução civil da sentença penal. Questões e processos incidentes. Prova.
Sujeitos do processo. Prisão provisória e liberdade provisória. Prisão temporária. Fatos e atos processuais.
Citação, notificação e intimação. Sentença. Coisa julgada. Procedimentos comuns. Procedimento comum
ordinário. Procedimento comum sumário. Procedimento nos processos de competência do Tribunal do Júri.
Procedimentos especiais. Procedimento nos crimes de responsabilidade de funcionários públicos.
Procedimento nos crimes contra a honra. Procedimento nos crimes contra a propriedade imaterial. Juizados
especiais criminais. Nulidades. Recursos. Recursos em geral. Recursos em espécie. Apelação. Recurso em
sentido estrito. Habeas corpus. Mandado de Segurança em matéria criminal.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Imunidades.
Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Tributos de Competência da
União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. Simples Nacional.
Legislação Tributária. Constituição. Emendas à Constituição. Leis Complementares. Leis Ordinárias. Leis
Delegadas. Medidas Provisórias. Tratados Internacionais. Decretos. Resoluções. Decretos Legislativos
Convênios Normas Complementares. Código Tributário Nacional – CTN. Vigência da Legislação Tributária.
Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária
Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade.
Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Conceito. Responsabilidade dos
Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Crédito Tributário. Conceito.
Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de alteração do
lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário.
Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades. Garantias e Privilégios do
Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.
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MÓDULO III
CONTABILIDADE GERAL E PÚBLICA: estrutura conceitual da Contabilidade de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 00. Princípios Fundamentais da Contabilidade. Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e
Patrimônio Líquido. Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Equação Fundamental do Patrimônio Líquido.
Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais.
Contas: Conceito, Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de
Resultado. Apuração de Resultados. Sistemas de Contas. Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração:
Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de
Operações Financeiras. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de Escrituração. Erros de
Escrituração e suas correções. Sistema de Partidas Dobradas. Pronunciamentos Técnicos do CPC (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis). Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado
do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado Obrigatoriedade e apresentação,
conteúdo dos Grupos e Subgrupos, classificação das Contas, critérios de Avaliação e Levantamento de acordo
com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) modificada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e com os
pronunciamentos técnicos do CPC. Demonstrações Consolidadas. Investimento em controlada e coligada.
Redução ao valor recuperável. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Avaliação e contabilização de itens
patrimoniais. Controle de estoques: PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Duplicatas Descontadas.
Operações de arrendamento mercantil. Subvenção e assistência governamentais. Notas Explicativas.
Apuração da Receita Líquida, do Custo das Mercadorias vendidas ou dos Serviços prestados e dos Lucros
bruto, líquido e operacional antes e depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a Contribuição
Social sobre o Lucro. Provisões, depreciações, amortizações e exaustão: cálculos e contabilização,
apresentação no balanço e efeitos no resultado do exercício. Problemas contábeis diversos: devedores
duvidosos e insolváveis. Operações financeiras (desconto de títulos de crédito). Disponibilidade: caixa,
bancos, conciliação de contas bancárias. Análise das demonstrações contábeis: índice de liquidez, de
endividamento, de lucratividade e de rentabilidade. Prazos médios. Análise vertical e horizontal.
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: princípios fundamentais de contabilidade, objeto e campo de
aplicação; patrimônio e sistemas contábeis. Planejamento e seus Instrumentos sob o enfoque contábil.
Transações no Setor Público. Registro contábil e demonstrações contábeis. Consolidação das Demonstrações
Contábeis. Controle Interno. Depreciação, Amortização e Exaustão. Avaliação e mensuração de ativos e
passivos em entidades do Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes,
sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica.
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei nº
4.320/64. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamentoprograma. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. O orçamento na Constituição
de 1988. Processo de Planejamento orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei
orçamentária anual. Conceituação, classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime
de adiantamento (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida pública.
Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei nº 4.320/64. Decreto nº 93.872/86. Lei Complementar
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS; Lei Complementar nº
116/2003 – ISS; Decreto nº 3000/99 – IRRF. sob a perspectiva do Setor Público (aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público – NBC TSP 16.1 a 16.10, do Conselho Federal de Contabilidade. Ética profissional.
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AUDITORIA: Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor. Responsabilidade legal. Ética profissional.
Objetivos gerais do auditor independente. Concordância com os termos do trabalho de auditoria
independente. Documentação de auditoria. Controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis.
Fraudes e a responsabilidade do auditor. Planejamento da auditoria. Avaliação das distorções identificadas.
Execução dos trabalhos de auditoria. Materialidade e relevância no planejamento e na execução dos
trabalhos de auditoria. Auditoria de estimativas contábeis. Evidenciação. Amostragem. Utilização de
trabalhos da auditoria interna. Independência nos trabalhos de auditoria. Relatórios de auditoria. Eventos
subsequentes. Normas e procedimentos de auditoria do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes
do Brasil. Testes. Uso de trabalhos técnicos de especialistas. Todas as normas brasileiras de contabilidade
vigentes relativas à auditoria interna, externa e pública, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
– CFC. Auditoria: normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência,
competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria
interna. Auditoria no setor público federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos;
normas relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de
auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria;
programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria;
eventos ou transações subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação;
interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das
demonstrações contábeis.

5. TÉCNICO TRIBUTÁRIO
MÓDULO I
LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores
e predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações,
porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em
gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de
estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.
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MÓDULO II
DIREITO ADMINISTRATIVO: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e
organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização
administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização
administrativa da União; administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes,
deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, remoção,
redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e
administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito;
requisitos, perfeição, validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies
e exteriorização; vinculação e discricionariedade. Serviços públicos; conceito, classificação, regulamentação
e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo;
responsabilidade civil do Estado. Improbidade Administrativa.
DIREITO CONSTITUCIONAL: natureza, conceito e objeto. Constituição: sentido sociológico; sentido político;
sentido jurídico; conceito, objetos e elementos, normas constitucionais. Poder Constituinte: fundamentos do
Poder Constituinte; reforma e revisão constitucionais; limitação do poder de revisão; emendas à
Constituição. Controle de constitucionalidade: conceito; inconstitucionalidades: inconstitucionalidade por
ação e inconstitucionalidade por omissão. Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais
e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais;
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais;
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Poder Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de
independência. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo;
atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; o Supremo
Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e
Juízes dos Estados e do DF; garantias da magistratura: funções essenciais à Justiça; Ministério Público. Defesa
do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. Ordem
social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia;
comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso.
DIREITO CIVIL: Lei de introdução às normas do Direito brasileiro. Pessoa natural, pessoa jurídica,
personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e
decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda
da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia. Obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das
obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos,
responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. Casamento: classificação, habilitação, requisitos formais,
impedimentos, forma e prova, anulação, efeitos jurídicos e regime de bens. Separação e divórcio. União
estável: caracterização, efeitos alimentícios e sucessórios, dissolução. Das relações de parentesco. Da tutela,
da curatela e da ausência. Sucessão: disposições gerais, ordem de vocação hereditária, capacidade
sucessória, direito de representação, transmissão da herança, herança jacente, aceitação e renúncia da
herança. Sucessão: capacidade para testar, parte disponível, legados e codicilo, deserdação, substituição,
sonegados, indignidade, colação, pagamentos das dívidas e garantias, partilha e sobrepartilha.
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DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Imunidades.
Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Tributos de Competência da
União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. Simples Nacional.
Legislação Tributária. Constituição. Emendas à Constituição. Leis Complementares. Leis Ordinárias. Leis
Delegadas. Medidas Provisórias. Tratados Internacionais. Decretos. Resoluções. Decretos Legislativos
Convênios Normas Complementares. Código Tributário Nacional – CTN. Vigência da Legislação Tributária.
Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária
Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade.
Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Conceito. Responsabilidade dos
Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Crédito Tributário. Conceito.
Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de alteração do
lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário.
Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades. Garantias e Privilégios do
Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.

MÓDULO III
CONTABILIDADE GERAL: estrutura conceitual da Contabilidade de acordo com o Pronunciamento Técnico
CPC 00. Princípios Fundamentais da Contabilidade. Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido. Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Equação Fundamental do Patrimônio Líquido.
Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais.
Contas: Conceito, Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de
Resultado. Apuração de Resultados. Sistemas de Contas. Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração:
Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de
Operações Financeiras. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de Escrituração. Erros de
Escrituração e suas correções. Sistema de Partidas Dobradas. Pronunciamentos Técnicos do CPC (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis). Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado
do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado Obrigatoriedade e apresentação,
conteúdo dos Grupos e Subgrupos, classificação das Contas, critérios de Avaliação e Levantamento de acordo
com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) modificada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e com os
pronunciamentos técnicos do CPC. Demonstrações Consolidadas. Investimento em controlada e coligada.
Redução ao valor recuperável. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Avaliação e contabilização de itens
patrimoniais. Controle de estoques: PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Duplicatas Descontadas.
Operações de arrendamento mercantil. Subvenção e assistência governamentais. Notas Explicativas.
Apuração da Receita Líquida, do Custo das Mercadorias vendidas ou dos Serviços prestados e dos Lucros
bruto, líquido e operacional antes e depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a Contribuição
Social sobre o Lucro. Provisões, depreciações, amortizações e exaustão: cálculos e contabilização,
apresentação no balanço e efeitos no resultado do exercício. Problemas contábeis diversos: devedores
duvidosos e insolváveis. Operações financeiras (desconto de títulos de crédito). Disponibilidade: caixa,
bancos, conciliação de contas bancárias. Análise das demonstrações contábeis: índice de liquidez, de
endividamento, de lucratividade e de rentabilidade. Prazos médios. Análise vertical e horizontal.
AUDITORIA: Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor. Responsabilidade legal. Ética profissional.
Objetivos gerais do auditor independente. Concordância com os termos do trabalho de auditoria
independente. Documentação de auditoria. Controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis.
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Fraudes e a responsabilidade do auditor. Planejamento da auditoria. Avaliação das distorções identificadas.
Execução dos trabalhos de auditoria. Materialidade e relevância no planejamento e na execução dos
trabalhos de auditoria. Auditoria de estimativas contábeis. Evidenciação. Amostragem. Utilização de
trabalhos da auditoria interna. Independência nos trabalhos de auditoria. Relatórios de auditoria. Eventos
subsequentes. Normas e procedimentos de auditoria do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes
do Brasil. Testes. Uso de trabalhos técnicos de especialistas. Todas as normas brasileiras de contabilidade
vigentes relativas à auditoria interna, externa e pública, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
– CFC. Auditoria: normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência,
competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria
interna. Auditoria no setor público federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos;
normas relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de
auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria;
programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria;
eventos ou transações subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação;
interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das
demonstrações contábeis.
CONTABILIDADE DE CUSTOS: Funções da contabilidade de custos, financeira e gerencial. Custo: conceito,
classificação, sistemas, formas de produção, formas de custeio, sistemas de controle de custo e
nomenclaturas aplicáveis a custos. Evidenciação das contas patrimoniais, resultados e custos nas
Demonstrações contábeis das indústrias. Sistemas de custeio: custeio por absorção e custeio variável.
Avaliação dos estoques de produtos em elaboração, produtos acabados e produção equivalente. Apuração
do custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados. Tratamento contábil e formas de contabilização.
Custeio e controle dos materiais diretos: Custo de aquisição, inventários, critérios de avaliação e identificação
do consumo de materiais e tratamento das perdas. Custeio, controle e tratamento contábil da mão-de-obra
direta e indireta. Custeio, tratamento contábil, taxas de aplicação, análise das variações e controle dos custos
indiretos de fabricação. Critérios de rateio e departamentalização dos custos. Sistemas de produção: Custos
por ordem, custos por processo ou por produção contínua, tratamento contábil e avaliação do processo
produtivo. Avaliação de estoques na produção contínua. Conceito de produção equivalente. Sistema de
controles dos custos: custo padrão e custo por estimativa. Tratamento contábil e análise das variações.
Critérios de avaliação dos produtos em elaboração e dos produtos acabados. Tratamento das perdas e
adições de unidades produzidas. Custeio da produção conjunta. Co-produtos, subprodutos e sucatas:
conceito, cálculo e tratamento contábil. Custeio direto ou variável. Conceito de margem de contribuição total
e unitária. Margem de contribuição e retorno sobre o investimento. Análise das relações custo/volume/lucro.
O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Alterações dos custos fixos e variáveis e sua influência
no ponto de equilíbrio. Custeio baseado em atividades – ABC – Activity Based Costing.
(Obs.: Os itens abordados no programa devem estar em conformidade com as normas atualizadas, exaradas
por CFC, CVM - Comissão de Valores Mobiliários e Legislação Societária).
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ANEXO II - REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA
ATRIBUIÇÕES
Auxiliar os Procuradores do Estado no exercício de suas funções institucionais, especialmente: na execução
de tarefas administrativas, tais como a elaboração de ofícios, controle de pautas de audiências e sessões, na
elaboração de relatórios diversos; na inscrição em dívida ativa de débitos tributários e não-tributários,
gerando as respectivas Certidões de Dívida Ativa; no monitoramento e encaminhamento de processos para
cadastro, validação e inclusão nos sistemas de acompanhamento e registro; no atendimento aos
contribuintes e demais interessados; na formalização dos pedidos de parcelamento de débitos e transações
em geral; na elaboração de minutas de Termos de Referência e demais instrumentos correlatos para
aquisição de produtos e serviços no âmbito municipal; na elaboração e registro de contratos, termos aditivos
e outros instrumentos congêneres; no contato com as empresas contratadas para alinhar qualquer demanda
contratual interna; no contato com os diversos órgãos da administração pública para atendimento das
demandas de responsabilidade do município, coleta de subsídios e envio de informações; e no controle dos
prazos regimentais dos projetos de lei em tramitação; organizar a agenda de reuniões do Procurador do
Município e monitorar o fluxo de demandas; e executar outras tarefas que por sua natureza e característica
sejam compatíveis com sua condição funcional.
REQUISITOS:
Nível Superior em Direito.
ARQUITETO
ATRIBUIÇÕES
Supervisão, coordenação e orientação técnica; II - estudo, planejamento, projeto e especificação; III assistência, assessoria e consultoria; IV - direção de obra e serviço técnico Vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico; V – elaborar e analisar processos; VI - elaboração de orçamento; VII padronização, mensuração e controle de qualidade; VIII - execução de obra e serviço técnico; IX - fiscalização
de obra e serviço técnico; X - produção técnica e especializada; XI – condução de equipe de instalação
montagem, operação, reparo ou manutenção; XII - execução de instalação, montagem e reparo; XIII operação e manutenção de equipamento e instalação; XIV - execução de desenho técnico; XV - dar pareceres
em projetos; XVI – planejar e organizar qualificação capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado;
XVII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; XVIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para
análise; XIX - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo em Arquitetura, Inscrição no Conselho da Categoria.
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ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES
Responsável pelo atendimento à população necessitada do Município, através de entrevistas sociais, visitas
domiciliares, elaboração de perfis socioeconômicos das famílias, de pareceres sociais, de projetos técnicosociais, de planos de ação e outras atividades inerentes, visando à implementação e controle de programas
de benefícios à comunidade carente.
Recepcionar o público, inteirando-se dos problemas e carências, orientando e fazendo os devidos
encaminhamentos aos órgãos competentes, a fim de atender os pleitos e solucionar pendências.
Coordenar os programas sociais do Município, através do acompanhamento dos trabalhos da equipe técnica,
de orientação, avaliação e controle da documentação exigida, visando permitir um bom atendimento à
população, ampliação das atividades e satisfação dos beneficiados.
Realizar visitas domiciliares, avaliando as condições sócio-econômicas das famílias, para emissão de parecer
técnico e atendimentos aos pleitos.
Manter contatos com os diversos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Previdência Social e
outras instituições, para fins de avaliação dos projetos, prestação de contas técnicas e outros assuntos de
interesse da área.
Elaborar projeto técnico-social, avaliando o perfil socioeconômico das famílias cadastradas e outras
exigências das instituições, para captação de parcerias com a Prefeitura.
Elaborar plano de ação para o desenvolvimento dos programas de benefícios, indicando os procedimentos
necessários, monitorando e avaliando a execução, a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos e metas
estipulados.
Emitir parecer social baseado no diagnóstico dos perfis socioeconômicos das famílias, para incluí-las ou
excluí-las dos programas de benefícios.
Fazer a prestação de contas técnicas, através da elaboração de documentos descritivos e quantitativos das
ações executadas no Município, para conhecimento dos responsáveis pela coordenação estadual.
Participar do Conselho Municipal de Assistência Social, prestando assessoria em reuniões, esclarecendo
sobre programas sociais desenvolvidos e outros assuntos de interesse da área.
Fazer revisão dos benefícios dos idosos e deficientes, através de visitas domiciliares para preenchimento de
acróstico social e avaliação das condições atuais, visando manter o programa de benefícios atualizado no
sistema informatizado. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Ensino Superior Completo em Serviço Social. Registro no Conselho da Classe.
ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação.
Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras). Realizar outras atividades
correlatas com a função.
REQUISITOS:
Ensino Superior em Serviço Social com Registro no CRESS.
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ASSISTENTE SOCIAL - RAS
ATRIBUIÇÕES
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação. Planejar, coordenar e
avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade,
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras). Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Ensino Superior em Serviço Social com Registro no CRESS.
AUDITOR FISCAL
ATRIBUIÇÕES
Realizar auditoria quanto aos impostos, às taxas e às contribuições de competência do Município; Executar
procedimentos de fiscalização, inclusive diligências destinadas à verificação do cumprimento de obrigações
tributárias principais e acessórias, à apuração de dados de interesse do fisco, praticando os atos previstos na
legislação específica, relativamente a tributos municipais ou outros cuja fiscalização seja delegada ao
município por outro entre tributante; Realizar auditoria fiscal e tributária em sociedades empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos, OSS, OSCIPS e demais contribuintes; Efetuar e homologar
lançamentos de tributos devidos por empresas eventuais; Autorizar a confecção de documentos fiscais;
Autenticar livros e demais documentos fiscais; Fixar base de cálculo por estimativa; Proceder ao arbitramento
de receita tributável para os casos indicados; Instruir expedientes, lavrar notificações preliminares e realizar
diligências fiscais; Atuar em plantões para atendimento ao contribuinte; Efetuar análise de documentos
fiscais, contábeis, e contratuais, para conclusão fiscal, junto aos contribuintes; Fazer averiguações, junto a
terceiros, acerca da situação de contribuintes, consultando as notas fiscais emitidas; Pesquisar junto ao
cadastramento mobiliário de contribuintes a situação dos mesmos. Realizar outras atividades correlatas com
a função.
REQUISITOS:
Nível Superior.
BIBLIOTECÁRIO
ATRIBUIÇÕES
Disponibilizar informação sobre livros, documentos e periódicos; II – gerenciar unidades como bibliotecas,
centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; III disseminar informação com o objetivo de facultar o acesso e geração do conhecimento; IV - desenvolver
estudos e pesquisas; V - realizar difusão cultural; VI - desenvolver ações educativas; VII - prestam serviços de
assessoria e consultoria; VIII– planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando
solicitado; IX – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público; X – apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; XI -executar outras atividades afins e correlatas.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo em Biblioteconomia, Inscrição em Conselho da Categoria.
BIÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
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Assistência, assessoria, consultoria; direção, gerenciamento, fiscalização; demonstração, treinamento,
condução de equipe; especificação, orçamentação, levantamento, inventário; estudo de viabilidade técnica,
econômica, ambiental, socioambiental; exame, análise e diagnóstico laboratorial, vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo, parecer técnico, relatório técnico, licenciamento, auditoria; formulação, coleta de
dados, estudo, planejamento, projeto, pesquisa, análise, ensaio, serviço técnico; gestão, supervisão,
coordenação, curadoria, orientação, responsabilidade técnica; manejo, conservação, erradicação, guarda,
catalogação; produção técnica, produção especializada, multiplicação, padronização, mensuração, controle
de qualidade, controle qualitativo, controle quantitativo; e exercer as demais atribuições estabelecidas pelo
órgão de classe e pelas legislações específicas no que concerne à especificidade de sua função. Realizar outras
atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Conhecimentos ambiental, Inscrição no Conselho da Categoria.
BIÓLOGO SANITARISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas nas diversas áreas da biologia, inventariar biodiversidade,
manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental, Realizar diagnósticos biológicos,
voltadas a saúde e ao meio ambiente. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Graduação em Ciências Biológicas reconhecido pelo MEC, Graduado ou Especialista em saúde
pública/Sanitarista com Diploma reconhecido pelo órgão competente.
BIOMÉDICO
ATRIBUIÇÕES
Atua em pesquisas que podem fornecer dados desde o diagnóstico, atuar em equipes de saúde, a nível
tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos. Realizar outras atividades correlatas com a
função.
REQUISITOS:
Diploma Devidamente registrado, Graduação em Biomedicina ou Farmácia/Bioquímica.
BIOQUIMICO PLANTONISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas, moleculares e
bromatológicas; realizar pesquisa sobre estruturas macro e microbiológicas, sobre efeitos de medicamentos
e outras substâncias em órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Realizar outras
atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Nível Superior, Curso superior em Farmácia e Bioquímica e em Biomedicina; Registro no Conselho Regional
das categorias.
CONTADOR
ATRIBUIÇÕES
Responsável pela análise de balanços, prestação de contas das Secretarias do Município, conciliação
bancária, orçamentos, empenhos e contabilização dos contratos de licitações do município, bem como
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elaboração dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando manter a Prefeitura quites com a
legislação em vigor.
Realizar serviços de contabilidade pública, envolvendo análise de balanços, prestação de contas das
Secretarias do Município, conciliação bancária, orçamentos, empenhos, contabilização dos contratos de
licitações do município e outros.
Elaborar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir dos lançamentos diários de receitas e
despesas, para acompanhar os percentuais obrigatórios em Educação, Saúde e gastos com a remuneração
de pessoal. (Bimensal, mensal, trimestral, quadrimestral e anual).
Fazer o fechamento anual das prestações de contas de todos os relatórios.
Elaborar e informar ao Tesouro Nacional (bimestralmente) através da Internet CEF, todas as contas
referentes à Prefeitura (Saúde, Educação e Pessoal), para consolidação das contas dos municípios do País.
Atender os fiscais de órgãos públicos e federais, como Tribunal de Contas, Ministério do Trabalho, INSS,
Ministério da Educação e Ministério da Saúde, prestando informações e/ou apresentando documentos
necessários às auditorias. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis; Inscrição no CRC; Conhecimentos de Orçamento Público,
Classificação Orçamentária, Legislação específica e Informática.
ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÕES
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem, as
atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais, executar e participar dos eventos
de capacitação da equipe de enfermagem, implementar ações para a promoção da saúde, participar da
elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da
criança no âmbito ambulatorial, realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que
possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem, participar de projetos de
construção ou reforma de unidades assistenciais. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em enfermagem registrado na instituição
reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. Graduado ou Especialista em saúde
pública e ou coletiva com Diploma reconhecido pelo órgão competente.
ENFERMEIRO PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem, as
atividades técnicas e auxiliares de enfermagem na unidade hospitalar, executar e participar dos eventos de
capacitação da equipe de enfermagem, participar da elaboração e execução de planos assistenciais, realizar
e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a
assistência de enfermagem, participar de projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais.
Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em enfermagem registrado na instituição
reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.
ENFERMEIRO OBSTÉTRICO
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ATRIBUIÇÕES
Conduzir um parto quando acontecer de forma natural, examinar a gestante, verificar contrações, dilatações
e demais alterações no funcionamento do organismo feminino no momento do parto, e discernir quaisquer
alterações patológicas que possam requerer um atendimento médico especializado. Realizar outras
atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em enfermagem registrado na instituição
reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, Pós-graduação em Obstetrícia,
Experiência de 6 meses como Enfermeiro - Emergência Obstétrica.
ENFERMEIRO - RAS
ATRIBUIÇÕES
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem, as
atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais, executar e participar dos eventos
de capacitação da equipe de enfermagem, implementar ações para a promoção da saúde, participar da
elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da
criança no âmbito ambulatorial, realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que
possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem, participar de projetos de
construção ou reforma de unidades assistenciais. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em enfermagem registrado na instituição
reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. Graduado ou Especialista em saúde
pública e ou coletiva com Diploma reconhecido pelo órgão competente.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ATRIBUIÇÕES
Atividades de planejamento, supervisão, coordenação, programação ou execução especializada de projetos
em geral sobre a preservação e exploração de recursos naturais, da economia rural defesa e inspeção
agrícolas e promoção agropecuária; II – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; III
- zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; IV velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; V – primar pela qualidade dos serviços
executados; VI - guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; VIII - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo em Agronomia, Inscrição no Conselho da Categoria.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
ATRIBUIÇÕES
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Avaliar o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida, considerando importantes
restrições não técnicas, resultantes de fatores legais, sociais, econômicos estéticos e humanos, levando em
conta a interação da tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como biológico e social; II - primar pelo
desenvolvimento equilibrado dos ecossistemas terrestres e aquáticos; III – examinar qualitativa
quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico territorial do município, o grau de
adaptabilidade biológica ou tecnológica da população nesta evolução, verificando o desenvolvimento
econômico e urbano, seja através de interferências no meio, seja no processo tecnológico; IV - participar de
auditorias ambientais; V - desenvolver gestão e planejamento ambiental; VI - controlar a qualidade
ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância; VII - verificar as redes de saneamento,
analisando os riscos ambientais provocados; VIII - realizar perícias, emitir e assina laudo técnicos e pareceres
em questão da competência; IX - coordenar promover e orientar programas e campanhas que visem
conscientizar a população sobre questões que envolvem a interação dos fatores ambientais do
desenvolvimento tecnológico da comunidade; X - intervir nos processos de produção, aliado ao
conhecimento real das imposições legais, tecnológicas e metodologias auxiliares relativas a resolução e
prevenção de problemas ambientais; XI – elaborar projetos ou planos de manejo e recuperação de recursos
e ambientes degradados do município a fim de promover sua adequada utilização; XII - atender às normas
de higiene e de segurança de trabalho; XIII - desempenho das atividades na área, referentes a arruamentos,
estradas e obras hidráulicas, seus serviços afins e correlatos; XIV - planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos
da administração municipal; XV – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular
que possa interferir no regular andamento do serviço público; XVI – apresentação de relatórios semestrais
das atividades para análise; XVII – analisar e dar parecer sobre a aprovação de plantas projetados em áreas
que incidam limitações ambientações; XVIII - realizar levantamento florístico; XIX – executar outras tarefas
da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Inscrição no Conselho da Categoria.
ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÕES
Responsável pela viabilização de projetos de construção civil do Município, através da aplicação de
conhecimentos técnicos de engenharia civil e elaboração de orçamentos para operacionalizar custos e licitar
obras.
Realizar inspeções em obras do Município, estudando as características dos projetos, baseado em
especificações técnicas e na legislação vigente, para viabilizar a execução dos projetos.
Elaborar orçamentos dos projetos de construção civil, levantando os materiais e implementos necessários,
para operacionalizar custos e licitar obras.
Analisar cada etapa das obras em execução, a fim de proceder a liberação de pagamentos de empenhos a
favor dos credores. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Ensino Superior Completo em Engenharia Civil, conhecimentos da legislação específica, informática, Inscrição
no Conselho da Categoria.
ENGENHEIRO DE PESCA
ATRIBUIÇÕES
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Compete ao Engenheiro de Pesca o desempenho das atividades 01 a 18 do Art. 1º da Resolução nº. 218, do
CONFEA, de 29 JUN 1973, no referente ao aproveitamento dos recursos naturais aquícolas, a cultura e
utilização da riqueza biológica dos mares, ambientes estuários, lagos e cursos d'água; a pesca e o
beneficiamento do pescado, seus serviços afins e correlatos (Resolução nº. 279, de 15 de junho de 1983, do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na forma da Lei nº. 5.194, de 24 Dez 1966, art.
27, letra “ f “) II-zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos
utilizados; III - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendoos e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; IV– primar pela qualidade dos serviços
executados; V - guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público; VI – apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; VII - exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
REQUISITOS:
Nível Superior, inscrição no Conselho da categoria.
ENGENHEIRO FLORESTAL
ATRIBUIÇÕES
I - Coordenar o planejamento, execução e revisão de planos de manejo florestal; II - planejar e executar
planos de implantação florestal e recuperação de áreas degradadas; III - coordenar o planejamento e
execução de atividades de conservação de ecossistemas florestais visando a manutenção da biodiversidade;
IV - administrar, operar e manter sistemas de produção florestal em florestas naturais e plantadas; V orientar o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação e uso de ecossistemas florestais; VI coordenar o planejamento e linhas de atuação de entidades de defesa do meio-ambiente; VII - cooperar na
elaboração e execução de projetos de desenvolvimento rural sustentável; VIII - Coordenar o desenvolvimento
de planos de utilização de recursos florestais por populações tradicionais; IX – coordenar sistemas de
monitoramento ambiental em áreas florestadas; X - coordenar o planejamento e execução de projetos de
extensão florestal e educação ambiental; XI –coordenar o planejamento e execução de projetos de
abastecimento de indústrias e controle de qualidade de matéria prima florestal; XII - Administrar, operar e
manter sistemas de processamento de matéria prima florestal; XIII - Planejar e administrar sistemas de
colheita e transporte florestal. XIV - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos
e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XV –
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; XVI – apresentação de relatórios semestrais das atividades para
análise; XVII -executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Inscrição no Conselho da Categoria.
ENGENHEIRO SANITARISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Executar ações de acordo com os princípios da engenharia à prevenção, ao controlo e à gestão dos fatores
ambientais que afetam a saúde e o bem-estar físico, mental e social do homem, bem como aos trabalhos e
processos envolvidos na melhoria de qualidade do ambiente. Realizar outras atividades correlatas com a
função.
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REQUISITOS:
Diploma do curso Superior de Engenharia Civil ou Sanitária e Ambiental, ou especialização em Saúde
Pública/Coletiva, Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia).
FARMACEUTICO PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais,
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas,
fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Realizar outras atividades correlatas com a
função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Farmácia em instituição reconhecida pelo
MEC e inscrição no Conselho Regional de Farmácia.
FARMACÊUTICO - RAS
ATRIBUIÇÕES
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais,
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas,
fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Realizar outras atividades correlatas com a
função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Farmácia em instituição reconhecida pelo
MEC e inscrição no Conselho Regional de Farmácia.
FISIOTERAPEUTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Atender pacientes e realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação,
habilitação e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia e
ortoptia. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Fisioterapia em instituição reconhecida pelo
MEC e inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia.
FONOAUDIÓLOGO - RAS
ATRIBUIÇÕES
Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras
técnicas próprias; Encaminhar o cliente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações; Programar,
desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do
pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação
de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras; Realizar
avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação/reabilitação), monitoramento e aperfeiçoamento de
aspectos fonoaudiólogicos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função vestibular, na
linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema miofuncional orofacial e
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cervical e na deglutição; Orientar pacientes, clientes, familiares e cuidadores, bem como monitorar o
desempenho do paciente ou cliente;Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da
reabilitação fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta, elaborar relatórios; Aplicar os
procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver programas de prevenção; promoção de saúde e qualidade
de vida; Realizar exames tais como: Audiometria, Bera, Otoneurológico, impedanciometria; Executar
atividades administrativas em sua área de atuação; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
atuação; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna
da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino.
REQUISITOS:
Nível Superior em Fonoaudiologia, Inscrição no Conselho da Categoria.
MÉDICO CARDIOLOGISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos,
para promover ou recuperar a saúde dos pacientes. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho
Regional de Medicina, Título de especialista em Cardiologia reconhecido pelo órgão competente.
MÉDICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
ATRIBUIÇÕES
1 - Realizar assistência médica na sua área de atuação;
2 - Atuar visando, essencialmente, a promoção da saúde dos trabalhadores;
3 - Buscar, com meios que dispõem, a melhor adaptação do trabalho ao homem e a eliminação ou controle
dos riscos existentes no trabalho;
4 - Exercer suas atividades com total independência profissional e moral, com relação ao empregador e ao
empregado; proceder ao exame clínico e complementares necessários para avaliar a saúde do trabalhador e
sua aptidão ao seu trabalho; providenciar a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, de acordo
com os preceitos legais, independentemente da necessidade de afastamento do trabalho;
5 - Conhecer os ambientes e condições de trabalho dos trabalhadores sob seus cuidados, para o adequado
desempenho de suas funções nos exames ocupacionais e demais atribuições profissionais;
6 - No exame admissional, compatibilizar a aptidão do candidato do ponto de vista médico, ao posto de
trabalho;
7 - Ao constatar inaptidão por motivos médicos para determinado posto de trabalho, informar o interessado
dos motivos;
8 - Ao constatar enfermidade ou deficiência que incapacite o trabalhador para a função que vinha exercendo,
informá-lo e orientá-lo para a mudança de função, orientando empregado e empregador na readaptação
funcional;
9 - Informar empregados e empregadores sobre riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como as
medidas necessárias para seu controle;
10 - Orientar o empregador e o empregado no tocante à assistência médica, visando melhor atendimento à
população sob seus cuidados;
11 - Manter sigilo das informações confidenciais da instituição, técnicas e administrativas, de que tiver
conhecimento no exercício de suas funções;
12 - Referenciar o paciente ou contra referenciá-lo, de acordo com o tipo de cuidado necessário;
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13 - Utilizar prontuário eletrônico e utilizar sistemas de regulação, quando disponíveis, para auto regulação
de acesso aos usuários da rede municipal de saúde;
14 - Informar produção mensal dos serviços; comprometer-se com o alcance de metas básicas dos programas
de avaliação de desempenho;
15 - Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente, como facilitador de
aprendizagem e como aprendiz; atuar como preceptor, supervisionando estagiários e residentes;
16 - Compreender as funções e serviços oferecidos pelo sistema de saúde onde atua;
17 - Atuar de modo efetivo como um membro dentro de uma equipe multiprofissional;
18 - Manter registro médico legível, compreensível e atualizado de seus pacientes;
19 - Participar dos processos de vigilância à saúde através da detecção e notificação de doenças
infectocontagiosas e outros agravos de notificação compulsória, preenchendo prontamente os instrumentos
e fichas adequadas para este fim;
20 - Elaborar laudos e pareceres para fins de estabelecimento de nexo causal; participar de todas as
atividades de discussão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação na área da Vigilância em Saúde
do Trabalhador; prestar assessoramento aos técnicos da Rede de Saúde do Trabalhador, no que diz respeito
às ações estabelecidas pela vigilância em saúde; acompanhar e analisar periodicamente os sistemas de
informação de interesse da vigilância em saúde do trabalhador; elaborar relatórios, informes e boletins
técnicos relacionados à saúde do trabalhador; participar da implementação dos protocolos de atenção à
Saúde do Trabalhador e projetos estruturadores de ações prioritárias;
21 - Interagir, de forma presencial ou por via remota, com as Regionais, Rede Estadual de Saúde do
Trabalhador e os municípios da região de abrangência do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
situado no município; analisar a qualidade dos bancos de dados dos sistemas de informações
epidemiológicas;
22 - Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente, como facilitador de
aprendizagem e como aprendiz; atuar como preceptor, supervisionando estagiários e residentes;
23 - Responder de forma equilibrada e produtiva em situações de emergência ou catástrofe, acatando e
cumprindo orientações quanto a processos de atendimento, procedimentos e cuidados à saúde do cidadão;
24 - Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
25 - Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em
sua especialidade, observando a sua correta utilização;
26 - Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
27 - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo;
28 - Estar disponível para transferência de local de trabalho dentro da gestão da saúde municipal;
29 - Participar de programa de treinamento, quando convocado;
30 - Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios comissões
e programas de ensino, pesquisa e extensão.
REQUISITOS:
Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho
Regional de Medicina. Título de especialista em Medicina do Trabalho reconhecido pelo órgão competente.
MÉDICO GENERALISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Emitir diagnósticos, prescrição, bem como outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente.
Realizar outras atividades correlatas com a função.
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REQUISITOS:
Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho
Regional de Medicina.
MÉDICO NEUROLOGISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso central e periférico, realizando exames
clínico e subsidiário, visando a saúde e bem-estar do paciente. Realizar outras atividades correlatas com a
função.
REQUISITOS:
Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho
Regional de Medicina, Título de especialista em Neurologia reconhecido pelo órgão competente.
MEDICO ORTOPEDISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de
meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente. Realizar outras
atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho
Regional de Medicina, Título de especialista em Ortopedia reconhecido pelo órgão competente.
MÉDICO PSIQUIATRA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Aliviar o sofrimento trazendo bem-estar psíquico aos seus pacientes, realizando uma avaliação detalhada do
indivíduo, avaliando as perspectivas biológicas, psicológicas e até mesmo culturais. Realizar outras atividades
correlatas com a função.
REQUISITOS:
Superior completo em Medicina e CRM ativo. Título de especialista em Psiquiatria reconhecido pelo órgão
competente.
MÉDICO VETERINÁRIO
ATRIBUIÇÕES
I - Responsabilizar-se pela implementação da fiscalização no comercio de produtos de origem animal; II controle de zoonoses, participar da fiscalização sanitária; III - evitar a proliferação de doenças
infectocontagiosas ocasionadas pelo aumento de animais vadios; IV- promover campanhas de vacinação
animal; V - trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; VI - atender nos domicílios sempre que
houver necessidade; VII -desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para
promover a saúde dos animais; VIII - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; IX – prestar atendimento de urgências
em clínicas veterinárias, dentro da atividade e afins; X - coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de
forma a desenvolver indicadores de saúde dos animais; XI - elaborar programas educativos e de atendimento
médico-preventivo, voltado para a população animal em geral; XII - preencher adequadamente os
prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; XIII - participar do planejamento das
atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; XIV - realizar
solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; XV – analisar e
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interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou
informar o diagnóstico; XVI - manter registros dos animais atendidos, examinando-os, anotando a conclusão
diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; XVII - assumir responsabilidades sobre os
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; XVIII - responsabilizar-se por qualquer ato
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo dono
do animal; XIX – respeitar a ética médica; XX - participar de reuniões da unidade e outras sempre que
convocado pelos superiores; XXI - participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que
convocado pela gestão da unidade; XXII -planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal;
XXIII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; XXIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades para
análise; XXV - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Inscrição no Conselho da Categoria.
MÉDICO VETERINARIO - RAS
ATRIBUIÇÕES
Atua na preservação da saúde pública, por meio do controle de zoonoses, do controle de produtos de origem
animal consumidos pela população, atuar na tecnologia e inspeção destes produtos, Vigilância Sanitária, na
Defesa Sanitária. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Medicina Veterinária em instituição
reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária.
NUTRICIONISTA
ATRIBUIÇÕES
Planejamento, implantação e acompanhamento da UAN; II - avaliação nutricional; III -educação alimentar
para as crianças, pais, professores e funcionários com ênfase em atividades práticas (oficinas, jogos de
trabalhos em grupo, visitas técnicas, horizontalização de técnicas de otimização dos alimentos) e
desenvolvimento da conscientização ecológica e ambiental; IV - educação ambiental em casos específicos
com acompanhamento sistemático até solução/estabilização do quadro; V - participação efetiva em equipe
multiprofissional; VI- promover a avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças; VII – promover
adequação alimentar considerando as necessidades específicas da faixa etária atendida; VIII -promover
programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores, funcionários e diretoria;
IX - executar atendimento individualizado de pais e alunos, orientando sobre a alimentação da criança e da
família; X - integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na atenção prestada aos usuários; XI planejar, implantar e coordenar a UAN, de acordo com as atribuições estabelecidas para a área de
alimentação coletiva; XII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados,
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; XIII – planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
demais campos da administração municipal; XIV– guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; XV – apresentação de
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relatórios semestrais das atividades para análise; XVI - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível
de complexidade associadas ao seu cargo.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Inscrição no Conselho da Categoria.
NUTRICIONISTA PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES
Elabora planos alimentares para pacientes, a partir de um diagnóstico nutricional. Realizar outras atividades
correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Nutrição em instituição reconhecida pelo
MEC e inscrição no Conselho Regional de Nutrição.
NUTRICIONISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Elabora planos alimentares para pacientes, a partir de um diagnóstico nutricional. Realizar outras atividades
correlatas com a função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Nutrição em instituição reconhecida pelo
MEC e inscrição no Conselho Regional de Nutrição.
ODONTÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
1 - Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas;
2 - Identificar as necessidades e expectativas da população em relação à saúde bucal;
3 - Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal;
4 - Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência;
5 - Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do Programa Saúde de Saúde Bucal e do
plano de saúde municipal;
6 - Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da saúde;
7 - Realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades identificadas;
8 - Desenvolver ações intersetoriais para a promoção da saúde bucal. Realizar exame clínico com a finalidade
de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade;
9 - Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –
NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS);
10 - Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adscrita;
11 - Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de
especialização, assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do
tratamento;
12 - Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
13 - Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
14 - Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
15 - Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
16 - Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as
famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais;
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17 - Coordenar ações coletivas voltadas à promoção e prevenção em saúde bucal;
18 - Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
19 - Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo técnico em saúde bucal e pelo auxiliar de saúde bucal;
20 - Registrar os procedimentos realizados nos sistemas de informação;
21 - Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente, como facilitador de
aprendizagem e como aprendiz; atuar como preceptor, supervisionando estagiários e residentes;
22 - Colaborar com a organização da farmácia;
23 - Utilizar prontuário eletrônico; utilizar sistemas de regulação para auto regulação de acesso aos usuários
da rede municipal de saúde;
24 - Informar produção mensal dos serviços; comprometer-se com o alcance de metas básicas dos programas
de avaliação de desempenho;
Havendo necessidade, o profissional poderá atuar em qualquer serviço da rede de atenção à saúde do
município;
25 - Responder de forma equilibrada e produtiva em situações de emergência ou catástrofe, acatando e
cumprindo orientações quanto a processos de atendimento, procedimentos e cuidados à saúde do cidadão;
26 - Zelar pelo patrimônio, ferramentas, insumos e materiais disponibilizados para o serviço;
27 - Atuar como integrante de equipe preceptora, auxiliando na supervisão de estagiários e residentes;
28 - Estar disponível para transferência de local de trabalho dentro da gestão da saúde municipal.
29 - Observar as metas e indicadores definidos pela gestão em saúde;
30- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
REQUISITOS:
Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Odontologia em instituição reconhecida pelo
MEC e inscrição no Conselho Regional de Odontologia .
PROCURADOR
ATRIBUIÇÕES
I - Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas ações em que este for autor, réu, litisconsorte,
assistente ou opoente, ou tiver interesse; II – acompanhar o andamento dos processos em que o Município
for parte interessada, atuando em todos os atos processuais, apresentando recursos em qualquer instância
no sentido de bem defender os direitos ou interesses do Município; III – elaborar pareceres jurídicos
relativamente aos processos administrativos ou requerimentos das demais Secretarias do Município; IV promover a cobrança extrajudicial dos créditos do Município; V – promover a cobrança da dívida ativa judicial
e extrajudicialmente; VI - analisar minutas de editais e de contratos firmados pelo Município, nos termos do
artigo 38 da lei 8.666/93 e outros atos municipais; VII - manifestar-se previamente sobre os projetos de lei
remetidos à Câmara Municipal de Vereadores; III –elaborar ou conferir os vetos do Prefeito aos projetos de
leis aprovados pela Câmara Municipal; IX – pesquisar, estudar, analisar, interpretar e planejar os trabalhos
que digam respeito a área jurídica; X - executar ou auxiliar na redação ou elaboração acordo e documentos
jurídicos em geral, pronunciamentos, pareceres, contratos e termos de compromisso, aplicando a legislação
na forma e terminologia adequada ao assunto em questão; XII - assessorar o Município em assuntos de
natureza jurídico-legal; XIII -superintender, coordenar, controlar , fiscalizar e planejar as atribuições e
competência da procuradoria jurídica; XIV – respeitar a ética profissional na forma prevista no Estatuto da
OAB; XV - propor ação direta de inconstitucionalidade das leis aprovados com vício de iniciativa; XVI –
elaborar parecer em processo de competência da Procuradoria Jurídica; XVII – responder consulta que for
distribuída; XVIII - participar de comissão ou grupo de trabalho; XIX - sugerir declaração de nulidade de ato
administrativo ou sua revogação; XX -preparar minuta de informação a ser prestada ao Poder Judiciário e
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outros órgãos; XXI -planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado;
XXII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; XXIII –apresentação de relatórios semestrais das atividades para
análise; XXIV - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
REQUISITOS:
Bacharel em Direito, Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdo das disciplinas ou séries sob sua
responsabilidade
Participar da elaboração e/ou realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a
proposta curricular adotada pela rede municipal de ensino.
Participar da elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância com o PPP da
escola e com a proposta curricular adotada pela rede municipal de ensino.
Participar na elaboração dos planos de recuperação de estudos/conteúdo a serem trabalhados com os
alunos.
Informar à equipe pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de aula.
Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os objetivos do processo ensino
aprendizagem.
Participar de reuniões e eventos da unidade escolar.
Propor, executar e avaliar alternativas que visem à melhoria do processo educativo.
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno, proporcionando meios para seu melhor
desenvolvimento.
Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico visando o avanço do aluno no processo ensino aprendizagem,
de forma que ele se aproprie dos conteúdos da série em que se encontra.
Recuperar o aluno com defasagem de conteúdos que esteja sob sua responsabilidade, dando atendimento
individualizado.
Buscar o aprimoramento de seu desempenho profissional, através da participação em grupos de estudos,
cursos e eventos educacionais. Se for dentro da jornada de trabalho, deve haver concordância com a direção
da escola e com a secretaria de educação.
Proceder todos os registros das atividades pedagógicas, tais como: registro de frequência de alunos, registros
de conteúdos desenvolvidos, planejamento escolar e relatório das atividades desenvolvidas em sala de aula.
Desenvolver nos momentos das horas atividades o estabelecido no art. 49, §§ 1
Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor atendimento do
educando.
Manter os pais informados do rendimento escolar dos filhos.
Organizar o plano de aula, garantindo maior direcionamento ao seu trabalho. No caso da
necessidade de ser substituído, informar os conteúdos a serem trabalhados com a turma para que haja
sequência pedagógica. –
Participar das atividades do Colegiado da Unidade Escolar.
Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a administração e
coordenação pedagógica da escola quanto às obrigações do cargo e as normas do regimento interno
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da unidade.
Outras atividades inerentes ao cargo.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Inscrição no conselho da Categoria.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Promover ações a saúde das pessoas através da prática de atividades físicas, planejar, supervisionar e
coordenar programas de atividades físicas, esportivas e recreativas, acompanhar e orientar as pessoas
durante a prática de esportes ou exercícios físicos. Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Nível Superior, Diploma ou declaração de conclusão de licenciatura plena ou bacharelado em Educação Física
em instituição reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho Regional de Educação Física.
PROFESSOR NÍVEL FUNDAMENTAL I
ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os alunos;
Elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência, para Educação Infantil e Séries
Iniciais; Seguir a proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, respeitada as peculiaridades
da Unidade Educativa, integrando-se à ação pedagógica, como coparticipe na elaboração e execução do
mesmo;
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes notas e/ou,
conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando
solicitado;
Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção
específica;
Participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de
capacitação;
Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados;
Participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade;
Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo com
o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem.
Realizar outras atividades correlatas com a função.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo em Pedagogia.
PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
I - Realizar diagnósticos psicológicos; II – promover a orientação para seleção profissional; III– promover a
orientação psicopedagógica; IV – promover a solução de problemas de ajustamento; V - assessorar
tecnicamente órgãos da Administração Pública Municipal; VI -realizar perícias e emitir pareceres sobre
psicologia; VII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendoos e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; VIII - planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos
da Administração Municipal, quando solicitado; IX – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
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cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; X – apresentação de
relatórios semestrais das atividades para análise; XI - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes
forem solicitadas pelo superior hierárquico.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Inscrição no Conselho da Categoria.
PSICOLOGO PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES
Trabalhar nas queixas associadas aos conflitos internos da pessoa, que invariavelmente geram incômodos à
própria pessoa ou às pessoas do seu universo de relacionamento (amigos, colegas de trabalho, filhos,
namorado, esposa etc), buscando as origens dos incômodos, entendendo suas funções, discutindo a forma
pela qual o indivíduo trata essas questões, sempre almejando tornar a vida da pessoa a mais confortável
possível.
REQUISITOS:
Nível Superior, Diploma de curso de formação em Psicologia, em instituição reconhecida pelo MEC. Registro
no Conselho Regional de Psicologia.
PSICOLOGO – RAS
ATRIBUIÇÕES
Trabalhar nas queixas associadas aos conflitos internos da pessoa, que invariavelmente geram incômodos à
própria pessoa ou às pessoas do seu universo de relacionamento (amigos, colegas de trabalho, filhos,
namorado, esposa etc), buscando as origens dos incômodos, entendendo suas funções, discutindo a forma
pela qual o indivíduo trata essas questões, sempre almejando tornar a vida da pessoa a mais confortável
possível.
REQUISITOS:
Nível Superior, Diploma de curso de formação em Psicologia, em instituição reconhecida pelo MEC. Registro
no Conselho Regional de Psicologia.
PSICOPEDAGOGO CLINICO PLANTONISTA-RAPS
ATRIBUIÇÕES
Prestar atendimento psicopedagógico como forma de auxílio extraescolar, visando solucionar dificuldades
no processo de aprendizagem do indivíduo, desenvolvendo ações para gerar mudanças comportamentais no
paciente e, assim, corrigir e facilitar as dificuldades de assimilação de conteúdo.
REQUISITOS:
Nível Superior, Graduação ou Pós-graduação em Psicopedagogia reconhecida pelo MEC.
PSICOPEDAGOGO CLINICO RAS
ATRIBUIÇÕES
Prestar atendimento psicopedagógico como forma de auxílio extraescolar, visando solucionar dificuldades
no processo de aprendizagem do indivíduo, desenvolvendo ações para gerar mudanças comportamentais no
paciente e, assim, corrigir e facilitar as dificuldades de assimilação de conteúdo.
REQUISITOS:
Nível Superior, Graduação ou Pós-graduação em Psicopedagogia reconhecida pelo MEC.
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PSICOPEDAGOGO RAS
ATRIBUIÇÕES
Prestar atendimento psicopedagógico como forma de auxílio extraescolar, visando solucionar dificuldades
no processo de aprendizagem do indivíduo, desenvolvendo ações para gerar mudanças comportamentais no
paciente e, assim, corrigir e facilitar as dificuldades de assimilação de conteúdo.
REQUISITOS:
Nível Superior, Graduação ou Pós-graduação em Psicopedagogia reconhecida pelo MEC.
SANITARISTA - RAS
ATRIBUIÇÕES
Atuações de natureza interdisciplinar, tendo em vista o gerenciamento e execução de sistemas por meio dos
seguintes núcleos identitários: Epidemiologia, Ciências Sociais em Saúde, Políticas Públicas, Planejamento,
Gestão e Avaliação em Saúde, Promoção e Educação em Saúde, Vigilância em Saúde, Saúde Ambiental, Saúde
da Família, Saúde do Trabalhador e Saúde Mental.
REQUISITOS:
Graduado ou Especialista em saúde pública e ou coletiva com Diploma Reconhecido pelo MEC.
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO
ATRIBUIÇÕES
Executar atividades de médio grau de complexidade, voltadas para o apoio técnico e administrativo às
atribuições inerentes ao cargo de Técnico de Controle Interno, inclusive às que relacionam com realização
de serviços de natureza especializada.
REQUISITOS:
Nível Superior Completo em Contabilidade, Finanças, Direito Administrativo, Administração Pública ou áreas
afins, Inscrição no Conselho da Categoria.
TÉCNICO TRIBUTÁRIO
ATRIBUIÇÕES
Análise de processos administrativos e tributários; cobrança, análise e controle da arrecadação de tributos
estaduais; manutenção e atualização dos registros de controle de arrecadação; coleta de dados, compilação
estatística e informação da arrecadação; prestar informações, examinar e sanear Processo Administrativo
Tributário, no âmbito de sua competência; participar de comissões especiais, inclusive nos processos
administrativos disciplinares em que Técnico Tributário for o envolvido; prestar apoio técnico ao Auditor
Fiscal de Tributos Estaduais quando solicitado pelo chefe imediato, nos serviços em Postos Fiscais e
Fiscalização Volante; prestar informações em processos administrativos/tributários, no âmbito da SEFIN;
incinerar, quando designado pelo chefe imediato, mediante termo próprio, documentos fiscais não utilizados
pelo contribuinte, quando for o caso; emitir documentos controlados que não sejam de competência
privativa de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais; prestar atendimento ao público para dirimir dúvidas sobre
a legislação Tributária Estadual; examinar e sanear procedimentos administrativos tributários; apoiar na
conferência de mercadorias em trânsito; realizar o lançamento do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e do imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, no âmbito de suas atribuições,
internamente, nas Agências de Rendas; proceder à inscrição, alteração, suspensão, reativação e baixa no
Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Pernambuco – CAD/ICMS-PE, ressalvados os casos em que
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se faça necessário o procedimento de Auditoria, competência privativa dos Auditores Fiscais de Tributos
Estaduais; proceder ao registro da Dívida Ativa do Estado no sistema de informática da SEFIN; desempenhar
as atribuições relacionadas à tecnologia da informação, no âmbito da fazenda Estadual; autorizar a
inutilização de documentos fiscais não utilizados pelo contribuinte, quando investido na função de Agente
de Rendas, ressalvado, quando se fizer necessário o procedimento de auditoria, competência privativa do
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais.
REQUISITOS:
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área
de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES
Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional objetivando restaurar, desenvolver e conservar a
capacidade mental do paciente, realizar diagnósticos, intervenções e tratamentos de pacientes utilizando os
devidos procedimentos de terapia ocupacional, orientar, desenvolver e organizar programas de prevenção,
promoção de saúde e qualidade de vida.
REQUISITOS:
Nível Superior, Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Terapia Ocupacional
registrado na instituição reconhecida pelo MEC e Inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.
TERAPEUTA OCUPACIONAL - RAS
ATRIBUIÇÕES
Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional objetivando restaurar, desenvolver e conservar a
capacidade mental do paciente, realizar diagnósticos, intervenções e tratamentos de pacientes utilizando os
devidos procedimentos de terapia ocupacional, orientar, desenvolver e organizar programas de prevenção,
promoção de saúde e qualidade de vida.
REQUISITOS:
Nível Superior, Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Terapia Ocupacional
registrado na instituição reconhecida pelo MEC e Inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.
TERAPEUTA HOLISTICO
ATRIBUIÇÕES
Realizar terapias baseada na visão do holismo, que trata problemas e doenças a partir de uma visão global,
ajudando o paciente a melhorar a qualidade de vida e chegar ao seu ponto máximo de equilíbrio físico,
emocional e energético.
REQUISITOS:
Qualquer profissional de Saúde com Formação Superior e formação em áreas das PICs ou Graduação ou Pósgraduação reconhecida pelo MEC.
TURISMÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
Auxiliar no planejamento das atividades de turismo;
Montar pacotes de turismo;
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Contratar, reservar, promover, vendas e fiscalizar serviços turísticos; auxiliam na organização de eventos e
prestam orientação técnica;
Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado;
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público;
Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;
Executar outras atividades afins e correlatas
REQUISITOS:
Nível Superior Completo, Inscrição no Conselho da Categoria.
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO

Eu__________________________________________________________________,
RG____________________, CPF _____________________, declaro que não possuo Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, pelo seguinte motivo:

( ) Nunca solicitei a emissão;
( ) Perdi/extraviei e registrei Boletim de Ocorrência;
( ) Perdi/extraviei e não registrei Boletim de Ocorrência; ou
( ) Outros: _____________________________________________________________________________
As informações prestadas são de minha inteira responsabilidade podendo responder legalmente no caso de
falsidade das informações prestadas, a qualquer momento, o que acarretará a eliminação do concurso, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

____________________________ (cidade/UF), _____ (dia) de _________________ de 2020.

___________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR
Eu,_________________________________________________________________,
RG_____________________, CPF ___________________________, declaro para os devidos fins que a(s)
pessoa(s) abaixo indicada(s) é(são) componente(s) do núcleo familiar a que integro, de acordo com o grau
de parentesco informado, sendo residente(s) no mesmo endereço, o qual é abaixo indicado e possui(em) a(s)
respectiva(s) remuneração(ões) mensal(is):
ENDEREÇO DO NÚCLEO FAMILIAR:
_______________________________________________________________________
CANDIDATO: _____________________________________________________
RENDA: _____________________
DEMAIS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR:

NOME

CPF (se possuir)

GRAU DE
PARENTESCO

IDADE

RENDA*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Informação dispensável somente para os familiares menores de 18 (dezoito) anos.
As informações prestadas são de minha inteira responsabilidade podendo responder legalmente no caso de
falsidade das informações prestadas, a qualquer momento, o que acarretará a eliminação do concurso, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

____________________________ (cidade/UF), _____ (dia) de _________________ de 2020.
___________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
Eu, ___________________________________________________(nome do candidato), portador do RG nº
_____________________ e inscrito no CPF sob o nº ___________________________, inscrito sob o nº de
inscrição __________________ no Concurso Público da Prefeitura de Abreu e Lima, declaro, sob as penas da
lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição, ser membro de família de baixa renda,
nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que, em função de minha condição financeira,
não posso pagar a taxa de inscrição.
Declaro estar ciente de que, de acordo com o inciso I do art. 4º do referido decreto, família é a unidade
nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam
para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em
um mesmo domicílio, definido como o local que serve de moradia à família.
Declaro, ainda, saber que, de acordo com o inciso II do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 2007, família de baixa
renda, sem prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário
mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.
Declaro, também, ter conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos
auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos
programas descritos no inciso VI do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 2007.
Declaro saber que renda familiar per capita é obtida pela razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
Declaro, por fim, que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição do
presente Concurso e estar ciente das penalidades por emitir declaração falsa previstas no parágrafo único do
art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979.
Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.
____________________________ (cidade/UF), _____ (dia) de _________________ de 2020.
___________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
As informações prestadas são de minha inteira responsabilidade podendo responder legalmente no caso de
falsidade das informações prestadas, a qualquer momento, o que acarretará a eliminação do concurso, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
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