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PREFEITURA MUNICIPAL  

DE ITAPAGIPE/MG 

 
PROCESSO SELETIVO 01/2018 

EDITAL Nº 01/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE/MG faz saber que estarão abertas inscrições para Processo 

Seletivo, regido por este Edital, para o preenchimento das vagas das funções abaixo discriminadas e as que 
vagarem dentro do prazo de validade previsto no presente Edital, sendo que os candidatos aprovados e 
convocados para nomeação serão regidos pela legislação competente. O referido Processo Seletivo será 
realizado sob a organização, aplicação e administração do Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de 
Imagem na Empresa Ltda. – Instituto Imagine. 

 

 
1.1. Os cargos, o número de vagas, o vencimento, a jornada de trabalho semanal e os requisitos exigidos 
são os estabelecidos na tabela a seguir: 

Função 
Carga horária 

semanal 
Salário base Vagas Requisitos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Educador Infantil 30h R$ 1.585,43 30 

Habilitação em nível de Ensino Médio, 
na modalidade Normal (Magistério e 

Pós Médio), ou Curso Superior na 
Área de Educação. 

Nutricionista 40h R$ 2.247,16 01 
Curso Superior em Nutrição e 

Registro no Conselho da Classe 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Auxiliar de Consultório 

Dentário 
40h R$ 1.099,88 02 

2º Grau com Habilitação Específica e 

Registro no Órgão Competente 

Técnico de Enfermagem 40h R$ 1.099,88 10 
2º Grau com Habilitação Específica e 

Registro no Conselho Competente 

Auxiliar de Enfermagem 40h R$ 1.099,88 02 
2º Grau com Habilitação Específica e 

Registro no Conselho Competente 

Técnico em Radiologia 20h R$ 1.516,30 01 
2º Grau com Habilitação Específica e 

Registro no Órgão Competente 

Cirurgião Dentista 40h R$ 2.247,16 03 
Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

Enfermeiro 40h R$ 2.247,16 07 
Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

1. DAS FUNÇÕES E DAS VAGAS: 
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Farmacêutico 40h R$ 2.247,16 03 
Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

NASF – NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

Fisioterapeuta 

20h 

(Ou carga horária 

de acordo com o 

termo de 

adesão) 

R$ 1.330,30 

 
02 

Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

Nutricionista 40h R$ 2.108,44 01 
Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

Psicólogo 40h R$ 2.108,44 01 
Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

Terapeuta Ocupacional 

20h 

(Ou carga horária 

de acordo com o 

termo de 

adesão) 

R$ 1.330,30 02 
Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

Educador Físico 20h R$ 1.330,30 02 
Curso Superior e Registro no Órgão 

Competente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO SOCIAL 

Assistente Social do PAIF 40h R$ 2.108,44 01 Possuir inscrição no CRESS 

Psicólogo do PAIF 40h R$ 2.108,44 01 Possuir inscrição junto ao CRP 

SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Pedagogo 40h R$ 1.800,00 03 Possuir graduação em pedagogia. 

EQUIPE VOLANTE 

Assistente Social da 

Equipe Volante 
40h R$ 2.108,44 01 Possuir inscrição no CRESS 

Psicólogo da equipe 

volante 
40h R$ 2.108,44 01 Possuir inscrição junto ao CRP 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Supervisor do Programa 

Criança Feliz 
40h R$ 2.108,44 01 Curso Superior em Psicologia e 

possuir inscrição junto ao CRP. 
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Visitador Social 40h R$ 1.500,00 04 
Possuir Escolaridade de Nível Médio, 

2º Grau. 

CRAS - ADMINISTRATIVO 

Auxiliar Administrativo 40h R$ 1.500,00 04 
Possuir Escolaridade de Nível Médio, 

2º Grau. 

Técnico Administrativo 

de apoio às instâncias 

de deliberação 

40h R$ 1.800,00 01 
Possuir escolaridade de Nível Superior 

na área de Direito. 

1.2. Os vencimentos acima dispostos têm como base o mês de FEVEREIRO/2018. 
1.3. O regime jurídico de contratação será o estabelecido pela legislação de regência. 
1.4. O candidato aprovado e contratado pela Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG deverá prestar 
serviços dentro do horário estabelecido pela referida Prefeitura Municipal, sujeito a jornada diferenciada 
de trabalho como 12x36 ou outras determinadas pelo Município, obedecida à carga horária semanal de 
trabalho.  
1.5. As atribuições a serem exercidas pelos ingressantes são as estabelecidas no ANEXO I – atribuições da 
função. 

 
2.1. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais 
pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e nas condições previstas em lei, sobre os 
quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.  
2.2. Uma vez efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de cancelamento. 
2.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o interessado deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para a função pretendida.  
2.4. A inscrição deverá ser efetuada de das 00 horas do dia 28 de março de 2018 às 22 horas de 12 de abril 
de 2018 (horário oficial de Brasília), exclusivamente pela internet, no site www.institutoimagine.com.br.   
2.5. O valor da inscrição será de R$50,00 para todos os cargos dispostos neste edital. 
2.6. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período de inscrição: 
a) acessar o endereço eletrônico: www.institutoimagine.com.br;  
b) localizar, no site, o “link” correlato ao presente Processo Seletivo;  
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;  
d) clicar em “Inscreva-se”; 
e) preencher total e corretamente os dados solicitados na ficha de inscrição, atentando para a veracidade 
da informação;  
f) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’;  
g) imprimir comprovante/protocolo de inscrição;  
h) imprimir o boleto bancário gerado no ato da inscrição.  
i) efetuar o pagamento da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária ou lotérica até 
02 (dois) dias úteis após o encerramento do período das inscrições (atenção para o horário bancário). Para 
o correspondente pagamento do valor da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado na inscrição. O horário bancário deverá ser obedecido.  

2. DAS INSCRIÇÕES 
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2.7. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que 
se encontra o interessado, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
2.8. O correspondente pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque, em 
qualquer agência bancária ou equivalente. 
2.9. A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetivada após a respectiva 
compensação.  
2.10. Se, por qualquer razão, o cheque utilizado para o pagamento da inscrição for devolvido ou efetuado 
pagamento com valor a menor, a inscrição será automaticamente cancelada, não sendo permitida 
complementação em hipótese alguma.  
2.11. Não haverá recebimento de recurso sobre o previsto no subitem 2.5. deste Capítulo.  
2.12. O agendamento do pagamento da taxa de inscrição somente efetivará a inscrição se comprovado o 
pagamento até o último dia determinado no item “i” 2.4..  
2.13. Não será efetivada a inscrição se o correspondente pagamento for realizado fora do período 
estabelecido para tal finalidade.  
2.14. Salvo o disposto no item subsequente, em nenhuma hipótese haverá devolução da importância paga 
a título de taxa de inscrição.  
2.15. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar e a 
responsabilidade pela devolução recairá sobre a Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG, devendo o 
candidato requerer a devida devolução no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos após a data do 
cancelamento. A restituição da taxa de inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou procurador 
devidamente munido de procuração com firma reconhecida, por meio de preenchimento e entrega de 
formulário a ser disponibilizado pela tesouraria municipal de ITAPAGIPE/MG. A divulgação de eventual 
cancelamento do Processo Seletivo em epígrafe, será publicado no quadro de avisos da prefeitura municipal 
de ITAPAGIPE/MG, no site oficial da prefeitura (http://www.itapagipe.mg.gov.br/) e no site oficial do 
Instituto Imagine (https://www.institutoimagine.com.br/).  
2.16. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a sua não efetivação.  
2.17. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente 
pagamento do boleto referente à taxa de inscrição.  
2.18. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site 
www.institutoimagine.com.br, na “Área do Candidato”, a partir do 8° (oitavo) dia corrido após o 
encerramento do período das inscrições.  
2.19. Caso seja detectada como inscrição não efetivada ou falta de informação, o candidato deverá entrar 
em contato com o Instituto Imagine (18) 3301-5649, de segunda-feira a sexta-feira, nos dias úteis, das 9 às 
17 horas ou na página “CONTATO” no site www.institutoimagine.com.br, para verificar o ocorrido.  
2.20. O Instituto Imagine e a Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG não se responsabilizam por solicitação 
de inscrição pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.  
2.21. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição.  
2.22. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site 
www.institutoimagine.com.br, na “Área do Candidato”, no caso de alguma dúvida ou falta de informação, 
e, de segunda-feira a sexta-feira, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, pelo telefone (18) 3301-5649.  
2.23. O candidato que necessitar de condições especiais para realização da(s) prova(s) deverá, assinalar no 
site no momento da inscrição tal necessidade. 

http://www.itapagipe.mg.gov.br/
https://www.institutoimagine.com.br/
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2.24. O candidato que não o fizer durante esse período de inscrições ou com a devida antecedência, para 
que possa ser providenciada a solicitação, e conforme o estabelecido no “caput” deste item, não terá as 
condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.  
2.25. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do 
pedido.  
2.26. O candidato com deficiência deverá observar, ainda, o item 3 deste Edital.  
2.27. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata lactante deverá 
levar um acompanhante, maior de idade, devidamente documentado, que ficará em local reservado para tal 
finalidade e será responsável pela criança.  
2.28. Para tanto, a candidata deverá, até a semana que anteceder a data de realização da prova, entrar em 
contato com o Instituto Imagine, por qualquer meio, de segunda-feira a sexta-feira, nos dias úteis, das 9 às 
17 horas, para cientificar-se dos detalhes desse tipo de atendimento especial.  
2.29. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.  
2.30. Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração da(s) prova(s).  
2.31. Excetuada a situação prevista no item 2.27. deste Capítulo, não será permitida a permanência de 
criança ou de adulto de qualquer idade nas dependências do local de realização da(s) prova(s), podendo 
ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) neste Processo Seletivo.  
2.32. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, todas as informações fornecidas 
e nas declarações firmadas no processo de inscrição (no requerimento de pedido de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ou na ficha de inscrição como pagante). 
2.33. As inscrições do processo em epígrafe poderão ser prorrogadas em razão de ordem técnica ou 
operacional. 
 

 
3.1. A participação de candidato com deficiência no presente Processo Seletivo será assegurada nos termos 
do artigo 7, inciso XXXI da Constituição Federal/88; artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal/88 e artigo 
2º da lei 7.853/99, desde que a sua deficiência não seja incompatível com as atribuições do cargo ao qual 
concorre. 
 3.2. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadrar nas descrições do artigo 4º do 
Decreto Federal 3.298/99.  
3.3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no “ANEXO 
I – atribuições da função” são compatíveis com a deficiência declarada.  
3.4. Para concorrer como candidato com deficiência, o candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, o 
tipo de deficiência que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 
20.12.99, na Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça, e, no período das inscrições, encaminhar ao 
Instituto Imagine, através do endereço: Av. Paulista, 959 – Bairro Nova York na cidade de Araçatuba/SP, CEP 
16018-250 os documentos conforme segue:  

a) relatório médico recente (até 6 meses) atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova;  
b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF, anexados ao relatório médico. 

A correspondência deve ser enviada com “AR”, com a identificação do Processo para o qual está inscrito. 

3. DA PARTICIPAÇÃO E RESERVA DE VAGAS DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
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3.5. O candidato inscrito como deficiente que necessitar de condições especiais para a realização das provas 
deverá observar o item 2.23. e seus subitens do título DAS INSCRIÇÕES.  
3.6. O candidato com deficiência participará do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas, nos termos do artigo 41 do Decreto Federal 
3.298/99 
3.7. O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar e não atender 
ao solicitado na alínea “a” do item 3.4. deste Capítulo, não será considerado candidato com deficiência e 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  
3.8. Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de 
candidatos com deficiência.  
3.9. Nos termos dos artigos 37 e 38, ambos do decreto 3.298/99, para os candidatos portadores de 
necessidades especiais serão reservadas o percentual mínimo de cinco por cento das vagas em face da 
classificação obtida e percentual máximo de vinte por cento nas mesmas condições, ou seja, a primeira vaga 
a ser destinada ao Portador de Deficiência será a 5a, a segunda a 21a a terceira a 41a e assim sucessivamente. 
3.10. O candidato com deficiência aprovado, quando convocado, deverá, munido de documento de 
identidade original, laudos e exames médicos que comprovem sua deficiência, submeter-se à avaliação a ser 
realizada por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura de ITAPAGIPE/MG, objetivando verificar se 
a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e em conformidade com o artigo 43 e seus incisos do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, observadas as seguintes disposições:  
3.11. A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe prevista pelo 
artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.  
3.12. Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a readaptação 
funcional ou a concessão de aposentadoria. 
 

 
4.1. O Processo Seletivo para os cargos contará com apenas UMA FASE DE PROVAS, conforme tabela a seguir: 
 

Provas N° de Questões 

Prova Objetiva: 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 5 

Legislação 5 

4. DAS PROVAS 
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Conhecimentos Específicos 20 

 
4.2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico 
do candidato, necessário ao desempenho do cargo. 
4.3. A prova objetiva terá duração de 3 horas, e será composta de questões de múltipla escolha, com 4 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO.  
4.4. As provas serão realizadas na cidade de ITAPAGIPE/MG tendo como data prevista 29 de Abril de 2018 
às 9 horas. 
4.5. Caso o número de candidatos exceda a capacidade de lugares nas escolas do município destinadas ao 
certame em epígrafe, o Instituto Imagine poderá alterar a data e horário previsto da prova bem como dividir 
a aplicação da prova em mais de uma data. Todas as atualizações referentes à data e local de prova serão 
publicadas no site www.institutoimagine.com.br. 
4.6. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade referida neste item, por qualquer que seja 
o motivo, o Instituto Imagine poderá aplicá-las em municípios vizinhos.  
4.7. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos.  
4.8. A confirmação da data e as informações sobre horário, local e sala para a realização da(s) prova(s) 
deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de seu login, no site do Instituto Imagine 
(www.institutoimagine.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
4.9. O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local constantes do respectivo 
Edital de Convocação.  
4.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações e divulgações, não 
podendo o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso para 
realização de qualquer uma das etapas.  
4.11. Eventualmente, por qualquer que seja o motivo, se o nome do candidato não constar no Edital de 
Convocação ou no cadastro do Instituto Imagine, esse deverá entrar em contato por meio do telefone (18) 
3301-5649, de segunda-feira a sexta-feira, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, para verificar o ocorrido.  
4.12. Nesse caso, o candidato poderá participar do Processo Seletivo mediante o preenchimento e 
assinatura, no dia da(s) prova(s), de formulário específico (inclusão), desde que proceda à entrega do original 
do comprovante de pagamento da correspondente taxa de inscrição efetuado nos moldes previstos neste 
Edital.  
4.13. A inclusão de que trata o subitem 4.12. deste Capítulo será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regularidade da referida inscrição.  
4.14. Constatada irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada. 
Contra o ato de cancelamento não caberá recurso, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
4.15. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da(s) prova(s), constante do Edital 
de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido 
de:  
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de 
Identidade expedida pelas Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, Carteira de 
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Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar (quando 
for o caso), Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997, ou 
Passaporte;  
b) caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta de cor azul ou preta;  
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, quando da realização da prova objetiva, caso 
o nome não conste do Edital de Convocação ou no cadastro de inscritos. 
4.16. Somente será admitido na sala ou local de realização da prova o candidato que apresentar um dos 
documentos discriminados na alínea “a” do item anterior, desde que permita, com clareza, a sua 
identificação.  
4.17. O candidato que não apresentar original de documento de identificação, conforme disposto no “caput” 
deste item, não realizará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Processo Seletivo.  
4.18. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade no 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá participar da 
prova, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio.  
4.19. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento.  
4.20. Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital, nem carteira funcional de ordem pública ou privada.  
4.21. Não será admitido no prédio o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu 
início.  
4.22. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato 
em sua exclusão do Processo Seletivo, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecido.  
4.23. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  
4.24. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação 
no local em que estiver realizando a prova.  
4.25. O candidato que não atender aos termos dispostos no “caput” deste item deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.  
4.26. Os eventuais erros de digitação, quanto a nome, número do documento de identidade, sexo, data de 
nascimento, endereço residencial, etc., deverão ser corrigidos no “link Área do Candidato”.  
4.27. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deste 
Capítulo arcará exclusivamente com as consequências advindas de sua omissão.  
4.28. O telefone celular e similares e/ou qualquer outro equipamento eletrônico de comunicação, durante 
a aplicação da(s) prova(s), deverão permanecer desligados e com seus alarmes desabilitados, durante todo 
o tempo em que o candidato permanecer no local de realização da(s) prova(s).  
4.29. O Instituto Imagine poderá utilizar embalagem plástica para a guarda de objetos pessoais do candidato, 
principalmente equipamento eletrônico de comunicação.  
4.30. Durante a realização da prova, não será admitida comunicação entre os candidatos, nem qualquer 
espécie de consulta ou a utilização de códigos, livros, manuais, impressos ou anotações, telefone celular, 
tablet ou similares, gravador ou de qualquer material que não seja o estritamente permitido, nem o uso de 
boné/gorro/chapéu ou similares, óculos de sol e protetores auriculares.  
4.31. O candidato se estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá, antes do início da prova:  
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a) desligá-lo;  
b) retirar sua bateria (se possível);  
c) acondicioná-lo em embalagem específica, que será fornecida pelo Instituto Imagine; lacrar a embalagem 
e mantê-la embaixo da carteira e lacrada até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova;  
d) colocar, também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, protetor 
auricular), se couberem ou então deixar em local visível ao aplicador da prova;  
d.1) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no local de 
prova, sem uso.  
4.32. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular e/ou óculos de sol deverá ter 
justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. Constatada qualquer 
irregularidade, o candidato poderá ser excluído do Processo Seletivo.  
4.33. Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas deverão ser acomodadas, no 
chão, embaixo da carteira ou da mesa do próprio candidato, onde deverão permanecer até o término da 
prova. 
4.34. É reservado ao Instituto Imagine, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais.  
4.35. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  
4.36. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala. 
Da prova objetiva:  
4.37. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de 
questões.  
4.38. Será de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados constantes da folha de respostas 
e do caderno de questões, principalmente quanto aos seus dados pessoais e função.  
4.39. O candidato lerá o caderno de questões, resolverá as questões propostas, e transcreverá as respostas 
para a folha de respostas personalizada, com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, 
assinando a folha somente no campo apropriado.  
4.40. A folha de respostas personalizada, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
juntamente com o caderno de questões da prova objetiva.  
4.41. O candidato deverá proceder ao preenchimento da folha de respostas em conformidade com as 
instruções específicas contidas na própria folha e na capa do caderno de questões, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.  
4.42. Não será permitida a interferência ou participação de outras pessoas para a realização da prova e/ou 
transcrição das respostas, salvo em caso em que o candidato tenha solicitado condição especial para esse 
fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto Imagine devidamente treinado, 
ao qual deverá ditar as respostas.  
4.43. Na folha de respostas personalizada:  
a) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta;  
b) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato;  
b.1) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato.  
c) em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas personalizada por erro do candidato.  
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4.44. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para 
o candidato continuar respondendo questão objetiva ou procedendo à transcrição para a folha de respostas 
e/ou para o rascunho de gabarito.  
4.45. O candidato, ao término da prova, deverá sair levando consigo somente o material fornecido para 
conferência da prova objetiva realizada (identificação de carteira/rascunho de gabarito). 
4.46. A saída da sala de prova somente será permitida após decorrido 1h (uma hora) do tempo de duração 
da prova, a contar do efetivo início (apontado na sala) e entregando, obrigatoriamente, ao fiscal da sala:  
a) a sua folha de respostas personalizada;  
b) o seu caderno de questões da prova objetiva, completo.  
4.47. Deverão permanecer em cada uma das salas de aplicação da prova objetiva, os 3 (três) últimos 
candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando o termo respectivo.  
 

 
Da prova objetiva:  
5.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.  
5.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 

NP = 
𝑁𝑎 𝑥 100

𝑇𝑄𝑃
 

Onde: 
NP = Nota da Prova 
Na = Número de acertos 
TQP = Total de questões da prova 
5.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. 
5.4. O candidato não habilitado será eliminado do certame.  
 

 
6.1. A pontuação final do candidato será a nota da prova objetiva. 
 

 
7.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.  
7.2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato:  
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada, se necessário será utilizado o horário 
de nascimento; 
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;  
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;  
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;  
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Legislação;  
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos; 
g) maior número de filhos menor de idade. 
7.3. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.  

5. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 

6. DA PONTUAÇÃO FINAL 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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7.4. Os candidatos classificados serão enumerados, em uma lista, que será publicada no site do Instituto 
Imagine (www.institutoimagine.com.br) em até 10 dias corridos após a aplicação da prova. 

 

 
8.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados do 1º dia útil imediatamente 
seguinte ao da data da publicação do fato que lhe deu origem.  
8.2. Para recorrer contra qualquer item, o candidato deverá enviar o respectivo recurso para o Instituto 
Imagine através do endereço: Av. Paulista, 959 – Bairro Nova York na cidade de Araçatuba/SP, CEP 16018-
250. A correspondência deve ser enviada com “AR”  
8.3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma 
individualizada, ou seja, 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico 
da Banca Examinadora. 
8.4. Na eventualidade de haver questão anulada, a pontuação equivalente será atribuída a todos os 
candidatos presentes na prova objetiva.  
8.5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja 
anulação ou alteração do gabarito, a prova será recorrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.  
8.6. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá haver, eventualmente, 
alteração de nota, habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma nota e/ou 
classificação superior ou inferior, bem como poderá ocorrer a inabilitação ou a desclassificação de candidato.  
8.7. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será dada a conhecer coletivamente, por meio 
de publicação no site do Instituto Imagine www.institutoimagine.com.br, na “Área do Candidato”.  
8.8. A interposição de recurso não impede o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo.  
8.9. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipulado, 
não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em 
andamento.  
8.10. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão.  
8.11. No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do Processo Seletivo, 
o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.  
8.9. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.  
8.10. A Banca Examinadora e a Comissão do Processo Seletivo constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

 
9.1. A Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG convocará os candidatos de acordo com seu interesse e em 
número que atenda às necessidades dos serviços, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação 
obtida. O candidato aprovado será chamado conforme as necessidades da Administração. 
9.2. A aprovação no presente Processo Seletivo não gera qualquer direito subjetivo à nomeação a cargo 
público. 
9.3. Para a contratação a Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG poderá requerer outros documentos que 
julgar necessários.  
9.4. Para a comprovação dos requisitos não serão aceitos protocolos.  
9.5. A não entrega dos documentos solicitados impedirá a formalização da contratação.  

8. DOS RECURSOS 

9. DA CONTRATAÇÃO 

http://www.institutoimagine.com.br/
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9.6. Os documentos originais deverão estar em bom estado de conservação e legíveis, de modo a permitir, 
com clareza, a identificação dos dados neles contidos.  
9.7. O candidato que não comprovar os requisitos será eliminado deste Processo Seletivo.  
9.8. A Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG poderá submeter os candidatos à exame médico admissional, 
de acordo com seu interesse e em número que atenda às suas necessidades.  
9.9. O não comparecimento do candidato, seja qual for o motivo alegado, o eliminará deste Processo 
Seletivo.  
9.10. O exame médico admissional avaliará a condição de saúde do candidato para desenvolver as atividades 
previstas para a função ao qual se candidata, podendo ser considerado apto ou não.  
9.11. O exame médico admissional será realizado por profissionais indicados pela Prefeitura Municipal de 
ITAPAGIPE/MG. 
9.12. Esse exame terá caráter eliminatório, considerando-se as condições de saúde necessárias para o 
exercício das atividades inerentes a função de inscrição.  
9.13. De acordo com o exigido para cada função e a critério médico, poderão ser solicitados exames 
complementares e especializados, inclusive os das áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia.  
9.14. A conclusão da avaliação médica será expedida com base nas condições de saúde apresentadas pelo 
candidato no momento do exame clínico e, caso apresente qualquer contraindicação médica para exercer 
as atividades da função, não será contratado.  
9.15. Os candidatos considerados inaptos serão eliminados deste Processo Seletivo.  
9.16. Os candidatos deverão atender às exigências previstas neste Edital, sendo que os respectivos 
comprovantes poderão ser solicitados a qualquer momento, a partir da contratação, rescindindo a do 
candidato em caso de não atendimento total ou parcial das exigências. 
 

 
10.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar desconhecimento.  
10.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a 
ser publicado no site www.institutoimagine.com.br, na “Área do Candidato” devendo o candidato observar 
o disposto no item 10.1 deste Capítulo.  
10.3. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e as alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação das provas deste Processo Seletivo.  
10.4. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília. 
10.5. Durante a realização de qualquer prova/fase e/ou em nenhuma das etapas deste Processo Seletivo 
será permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de 
imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Processo Seletivo. 
Caso haja qualquer necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com 
vistas à produção do conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da organizadora do Processo 
Seletivo, caberá ao Instituto Imagine e, somente a ele, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer 
material produzido.  
10.6. Salvo a exceção prevista no item 2.13., durante a realização de qualquer prova/fase e/ou em nenhuma 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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das etapas deste Processo Seletivo não será permitida a permanência de acompanhantes, terceiros ou 
candidatos que realizaram ou realizarão prova/fase nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado.  
10.7. As informações sobre o presente Processo Seletivo, até a publicação da classificação final, serão 
prestadas pelo Instituto Imagine, por meio do site www.institutoimagine.com.br ou pelo telefone (18) 3301-
5649, de segunda-feira a sexta-feira, nos dias úteis, das 9 às 17 horas. 
10.8. A aprovação e classificação final geram para o candidato apenas a expectativa de direito à posse e a 
preferência na contratação.  
10.9. O Instituto Imagine e a Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG se eximem das despesas decorrentes 
de viagens e estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer etapa deste Processo Seletivo, bem 
como da responsabilidade sobre material e/ou documentos eventualmente esquecidos ou danificados no 
local de prova.  
10.10. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, contados da data da homologação, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 
ITAPAGIPE/MG. 
10.11. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais referentes a este Processo Seletivo serão 
publicados no site do Instituto Imagine (www.institutoimagine.com.br), sendo de inteira responsabilidade 
do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
10.12. Todas as divulgações referentes ao Processo Seletivo serão realizadas no site do Instituto Imagine 
(www.institutoimagine.com.br), no site da prefeitura de ITAPAGIPE/MG (http://www.itapagipe.mg.gov.br/) 
e no mural da Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG. 
10.13. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão analisados pela comissão 
designada. 
10.14. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Instituto Imagine poderá anular a 
inscrição e a prova, bem como a Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE/MG, a contratação do candidato, uma 
vez verificadas falsidades de declaração ou irregularidade documental.  
10.15. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é 
facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade 
do Processo Seletivo, os registros eletrônicos.  
10.16. Para que ninguém venha alegar ignorância o presente Edital vai desde já afixado no Paço Municipal, 
e divulgado nos locais já citados, bem como publicado na imprensa local.  

 
 

ITAPAGIPE/MG, 28 de março de 2018. 
 
 
 
 

BENICE NERY MAIA 
- Prefeita Municipal - 
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ANEXO I –  
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

EDUCADOR INFANTIL 
– Participar de elaboração do Projeto Pedagógico da unidade; integrando-se a este projeto e na conquista dos 
objetivos a que se propõe;  
– Elaborar e cumprir plano de trabalho, bem como o registro atualizado do diário de classe que, sendo um dos 
documentos da Unidade Educacional, deverá permanecer na escola para o livre acesso de autoridades competentes;  
– Ministrar aulas de acordo com o calendário escolar homologado e sua carga horária, com assiduidade e 
pontualidade; além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
– Registrar sistematicamente a frequência dos alunos, notificando à Direção os casos de faltas consecutivas e 
frequência irregular;  
– Zelar pela aprendizagem do aluno, refletindo continuamente sobre a prática pedagógica e estabelecendo estratégias 
adequadas para garantir o sucesso dos mesmos;  
– Cuidar dos alunos, devendo manter permanente estado de observação e atenção em relação aos cuidados físicos, 
emocionais, sociais e cognitivos; orientar sobre higiene pessoal; servir, alimentar e supervisionar as refeições; auxiliar 
na colocação de peças de vestuário e trocar fraldas.  
– Responsabilizar-se pela segurança dos alunos, disciplina e organização geral da classe;  
– Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;  
– Responsabilizar-se pelos ambientes da Unidade de Ensino, bem como pelo uso e conservação do material 
pedagógico;  
– Participar de reuniões, solenidades, congressos, eventos e atividades previstas no calendário escolar ou para as quais 
for convocado;  
– Promover a chamada de pais ou responsáveis, dar ciência de suas responsabilidades quanto ao acompanhamento 
do processo educativo;  
– Apresentar, semestralmente, o registro do processo de desenvolvimento dos alunos em documento a ser 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação;  
– Executar as tarefas delegadas pelo Diretor da Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua atuação;  
– Entregar todo e qualquer documento solicitado pela equipe diretora, dentro do prazo estabelecido;  
– Exercer atividades relacionadas ao ensino que lhe forem atribuídas. 

 
NUTRICIONISTA 
– Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição de alimentos nas unidades escolares;  
– Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área;  
– Ministrar cursos de treinamento para servidores da área de Merenda Escolar;  
– Auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com a melhor relação custo/benefício;  
– Comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha com autorização do órgão competente;  
– Fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos comensais, 
para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;  
– Elaborar cardápios de merenda escolar;  
– Desenvolver programas de educação alimentar;  
– Desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços;  
– Estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos;  
– Realizar visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação;  
– Manter reuniões com pais de alunos para orientação educacional;  
– Monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada aos escolares;  
– Realizar a organização de cardápios e designação de funcionários para eventos especiais;  
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– Executar outras atividades correlatas. 

 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Prepara, instala, manipula, controla e armazena materiais e equipamentos próprios de consultório odontológico; 
esteriliza instrumental; controla agenda; recepciona pacientes; zela pela higiene e asseio do consultório; executa 
tarefas de higiene bucal; conhece equipamentos, ferramentas e instrumentos manuais, mecânicos, elétricos e 
eletrônicos, necessários para o desenvolvimento do trabalho; encaminha para o lixo hospitalar resíduos e solventes, 
defensivos, com base em normas padronizadas de segurança ou métodos e técnicas indicadas por profissionais da 
área; executa ou promove, conforme o caso, atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à 
conservação de equipamentos, instrumentos e outros materiais da área de atuação; coleta e prepara materiais; zela 
pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em estabelecimentos públicos de assistência médica e em 
domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras 
áreas; prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administrando medicamentos e 
ofertando cuidados de higiene, movimentação e alimentação; realizar curativos e procedimentos congêneres; 
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar ações de tratamento simples; participar das ações das 
equipes de saúde; atender a chamados dos pacientes para verificar os pedidos e atendê-los ou comunicar ao 
responsável, queixas, sintomas ou anormalidades observadas; acompanhar e conduzir os pacientes para a realização 
de exames complementares e auxiliar o médico na realização de exames; realizar coleta de material para exames 
laboratoriais; prestar assistência ao paciente; atuar sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrução 
cirúrgica; executar atividades de apoio como lavagem e preparo de material para esterilização, preparo de cama 
simples e do enfermo; receber, conferir e arrumar a roupa que chega da lavanderia; organizar ambiente de trabalho 
e dar continuidade aos plantões; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; desempenhar atividades e realizar ações para 
promoção da saúde da família; participar de campanhas de vacinação e prevenção; acompanhar pacientes para 
tratamento fora do domicílio, quando solicitado; exercer quando designado e no interesse público as atribuições 
previstas no inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 138 de 07 de maio de 2014 e executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo, conforme legislação pertinente. 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Desempenhar serviços auxiliares de enfermagem nos estabelecimentos públicos de assistência à saúde ou em 
domicílios; prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administrando medicamentos e 
ofertando cuidados de higiene, movimentação e alimentação; realizar curativos e procedimentos congêneres; 
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar ações de tratamento simples; participar das ações das 
equipes de saúde; atender a chamados dos pacientes para verificar os pedidos e atendê-los ou comunicar ao 
responsável, queixas, sintomas ou anormalidades observadas; acompanhar e conduzir os pacientes para a realização 
de exames complementares e auxiliar o médico na realização de exames; realizar coleta de material para exames 
laboratoriais; executar atividades de apoio como lavagem e preparo de material para esterilização, preparo de cama 
simples e do enfermo; receber, conferir e arrumar a roupa que chega da lavanderia; organizar ambiente de trabalho 
e dar continuidade aos plantões; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; desempenhar atividades e realizar ações para 
promoção da saúde da família; participar de campanhas de vacinação e prevenção; acompanhar pacientes para 
tratamento fora do domicílio, quando solicitado; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo,  
conforme legislação pertinente. 
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Executa exames radiológicos sob a supervisão do médico, posicionando adequadamente o paciente 20 hs/SM e 
acionando o aparelho de Raio X; seleciona os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiologia requisitada 
pelo médico, opera o aparelho de Raios-X de conformidade com a técnica exigida; registra os dados das radiografias 
realizadas para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; controla o estoque de filmes, contrastes e de outros 
materiais de utilização verificando os níveis de gasto para assegurar a continuidade do atendimento. 

 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Previne, diagnostica e trata das enfermidades e infecções dos dentes e da boca de munícipes que procuram pelo 
serviço odontológico da Prefeitura Municipal; ministra diversas formas de tratamento cirúrgico, medicamentoso e de 
outra natureza para as doenças e infecções dos dentes de munícipes; elabora e aplica medidas de caráter público, 
para diagnosticar e melhorar as condições de higiene dentária e bucal das pessoas que procuram pelo atendimento 
nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura; sugere, promove e coordena programas de saúde bucal preventiva, para 
serem desenvolvidos nos diferentes níveis sociais e órgãos do município; acompanha, verifica e orienta a limpeza geral 
do consultório odontológico e a assepsia do instrumental utilizado; solicita a reposição periódica de material de 
consumo, conforme normas estabelecidas. Preenche fichas individuais dos pacientes e relatório mensal do trabalho 
realizado; executa outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 

 
ENFERMEIRO 
Executar a organização e direção dos serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares nos 
estabelecimentos públicos de assistência à saúde; realizar o planejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação dos serviços de assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria de enfermagem; realizar consulta de enfermagem e efetuar prescrição da assistência de enfermagem; prestar 
cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; executar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 
participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde, 
coletando e interpretando juntamente com a equipe de saúde, dados sóciossanitários da comunidade atendida; 
prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de 
saúde; executar ações de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 
geral; atuar na prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência 
de enfermagem; acompanhar pacientes para tratamento fora do domicílio; exercer quando designado e no interesse 
público as atribuições previstas no inciso II do Art. 4º da Lei Municipal nº 138 de 07 de maio de 2014 e executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo de acordo com a legislação pertinente. 

 
FARMACÊUTICO 
Controla os medicamentos; responde pela Farmácia Básica e hospitalar do Município; responde pelos serviços da 
vigilância sanitária do Município; executa outros trabalhos pertinentes à função do farmacêutico; observa e cumpre 
as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 

 
FISIOTERAPEUTA 
Avalia, propõe e aplica programas de tratamento fisioterápico, conforme encaminhamento médico, seguindo técnicas 
específicas; participa de Ou carga horária de acordo com programas de saúde desenvolvidos pelo o termo de adesão 
Município dentro de sua área específica e a critério do Gestor de Saúde do Município; elabora relatórios dos casos 
atendidos, conforme normas estabelecidas pelo órgão em que está lotado; propõe e desenvolve programas de 
prevenção que visem a melhoria da Saúde da população, observando as diretrizes traçadas pelo órgão; orienta e 
supervisiona o trabalho de auxiliares dentro da sala de atendimento, seja quanto ao uso, ou mesmo, manutenção dos 
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aparelhos utilizados nas sessões de fisioterapia; executa outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. Exercer quando 
designado e no interesse público as atribuições previstas nos incisos I a IX do art. 6º da Lei 138 de 07 de maio de 2014. 

 
NUTRICIONISTA – NASF 
Planeja, organiza, dirige, supervisiona e avalia os serviços de alimentação e nutrição; presta assistência e educação 
nutricional a coletividade; formaliza programas e eventos, visando à prevenção de doenças, promoção, manutenção 
e recuperação da saúde; presta assistência dietética e promove a educação nutricional a indivíduos, em nível 
hospitalar, ambulatorial, domiciliar, visando à recuperação da saúde. Exercer quando designado e no interesse público 
as atribuições previstas nos incisos I a IX do art. 6º da Lei 138 de 07 de maio de 2014. 

 
PSICÓLOGO 
Desenvolve atividades na área de psicologia clínica, psicologia do trabalho e educacional; estuda e avalia indivíduos 
que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social elaborando aplicação de técnicos 
apropriados, diagnóstico e tratamento; articula-se com profissionais do Serviço Social para elaboração e execução de 
programas de assistência e apoio a grupos específicos; participa do processo de seleção de pessoal, empregando 
métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; analisa e propõe encaminhamento no que se refere ao 
comportamento de educadores e educandos no processo ensino/aprendizagem, nas relações e processos 
interpessoais que se dão no âmbito da educação. Exercer quando designado e no interesse público as atribuições 
previstas nos incisos I a IX do art. 6º da Lei 138 de 07 de maio de 2014. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
- Identificar as atividades, ações e práticas a serem adotadas na sua área de abrangência;  
- Identificar, o público alvo a cada uma das ações;  
- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF de Internação Domiciliar, quando estas 
existirem;  
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;  
- Desenvolver ações Inter setoriais de forma a integrar a saúde a outras políticas sociais como: educação, esporte, 
cultura, trabalho, lazer etc.;  
- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio do Conselho Municipal de Saúde;  
- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades do NASF bem como material 
educativo e informativo em sua área de atuação;  
- Avaliar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família e o Conselhos Municipal de Saúde, o desenvolvimento e a 
implementação das ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente 
estabelecidos;  
- Elaborar projetos terapêuticos individuais, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, pelas Equipes de 
Saúde da Família e pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família  
- NASF, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 

 
EDUCADOR FÍSICO 

- Identificar as atividades, ações e práticas a serem adotadas na sua área de abrangência;  

- Identificar, o público alvo a cada uma das ações;  
- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF de Internação Domiciliar, quando estas 
existirem;  
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;  
- Desenvolver ações intersetoriais de forma a integrar a saúde a outras políticas sociais como: educação, esporte, 
cultura, trabalho, lazer etc.;  
- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio do Conselho Municipal de Saúde;  
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- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades do NASF bem como material 
educativo e informativo em sua área de atuação;  
- Avaliar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família e o Conselhos Municipal de Saúde, o desenvolvimento e a 
implementação das ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente 
estabelecidos;  
- Elaborar projetos terapêuticos individuais, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, pelas Equipes de 
Saúde da Família e pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família  
- NASF, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 

 
ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF 

– Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;  
– Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias;  
– Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS;  
– Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
– Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território;  
– Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  
– Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma 
coletiva;  
– Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência.  
– Execução de atividades correlatas que lhe forem atribuídas dentro de sua área de competência. 

 
PSICÓLOGO DO PAIF 
– Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;  
– Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias;  
– Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS;  
– Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
– Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território;  
– Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  
– Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma 
coletiva;  
– Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência;  
– Execução de atividades correlatas que lhe forem atribuídas dentro de sua área de competência. 

 
PEDAGOGO 
– Prover atenção socioassistencial, realizar oficinas socioeducativas sob orientação dos Técnicos de nível superior do 
CRAS responsáveis pelas ações no território definido nos eixos do SCFV;  
– Organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo temas 
transversais e conteúdos programáticos do Serviço;  
– Desenvolver a oficina para o qual tenha sido selecionado com base nos objetivos e metodologia do projeto.  
– Registrar as atividades desenvolvidas semanalmente, através de relatório próprio;  
– Registrar as atividades bem como o desempenho de cada adolescente usuário, diariamente;  
– Participar de reuniões de planejamento e de avaliação do processo de trabalho;  
– Participar das atividades e encontros de capacitação da equipe de trabalho responsável pelo Serviço; –- Realizar 
atribuições inerentes à profissão de pedagogo.  
– Executar outras atribuições afins que lhe forem delegadas, dentro de sua área de atuação. 

 
 



  

______________________________________________________________________________________________ 

19 de 33 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE ITAPAGIPE/MG 

ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTE 
– Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;  
– Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; - Realização de atendimento individualizado 
e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS;  
– Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
– Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território;  
– Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  
– Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma 
coletiva;  
– Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência.  
– Desenvolver as funções da equipe volante do CRAS em atendimento fora das dependências do CRAS na circunscrição 
do Município, prioritariamente na zona rural. 

 
PSICÓLOGO DA EQUIPE VOLANTE 
– Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;  
– Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias;  
– Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS;  
– Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
– Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território;  
– Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  
– Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma 
coletiva;  
– Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência.  
– Desenvolver as funções da equipe volante do CRAS em atendimento fora das dependências do CRAS na circunscrição 
do Município, prioritariamente na zona rural. 

 
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
– Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, articulando CRAS/UBS, sempre que possível, 
para o desenvolvimento destas ações;  
– Articular encaminhamentos para inclusão das famílias na respectivas políticas sociais que possam atender as 
demandas identificadas nas visitas domiciliares;  
– Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos visitadores, o desenvolvimento das 
crianças e a atenção às demandas das famílias;  
– Levar situações complexas, lacunas e outras questões operacionais para debate no Grupo Técnico, sempre que 
necessário para a melhoria da atenção às famílias.  
– Desenvolver outras tarefas e ações que lhe forem determinadas dentro da sua área de atuação 

 
VISITADOR SOCIAL 
– Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das atividades desenvolvidas;  
– Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário;  
– Realizar e registrar as visitas domiciliares em formulário próprio;  
– Identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede, visando 
sua efetivação (como educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social);  
– Operar sistema de informática, aplicativos e congêneres;  
– Redigir, elaborar e expedir documentos, formulários, correspondência e congêneres;  
– Executar outras atividades correlatas que forem atribuídas. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
– Recepcionar e ofertar informações às famílias usuárias do CRAS;  
– Participar das atividades de capacitação da equipe de referência do CRAS;  
– Participar das reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a 
equipe de referência, junto com os técnicos de nível superior e coordenador do CRAS.  
– Prestar apoio à equipe técnica de nível superior nas funções administrativas, inclusive no registro de informações 
consolidadas sobre atendimento e, ou acompanhamento às famílias.  
– Dar poio a inclusão e atualização cadastral, no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 
das famílias que moram em áreas dispersas, por meio do preenchimento do formulário.  
– Operar sistema de informática, aplicativos e congêneres;  
– Redigir, elaborar e expedir documentos, formulários, correspondência e congêneres;  
– Executar outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas. 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO 
– Promover e praticar os atos, de gestão administrativa, necessários ao desempenho das atividades das instâncias 
deliberativas na área de assistência social; de suas comissões temáticas e da mesa diretora;  
– Dar suporte técnico-operacional às instâncias deliberativas na área de assistência social, com vistas a subsidiar suas 
deliberações e recomendações;  
– Obter e sistematizar as informações que permitam às instâncias deliberativas na área de assistência social tomar as 
decisões previstas em lei;  
– Executar outras competências que lhe sejam atribuídas pela Mesa Diretora ou pela Plenária das instâncias 
deliberativas na área de assistência social;  
– Coordenar, supervisionar e estabelecer os planos de trabalho;  
– Propor à Presidência e à Plenária das instâncias deliberativas na área de assistência social a forma de organização e 
funcionamento;  
– Expedir atos de convocação de reuniões por determinação da mesa diretora das instâncias deliberativas na área de 
assistência social;  
– Subsidiar e apoiar as entidades assistenciais do município em conformidade com as determinações das instâncias 
deliberativas na área de assistência social do Municipio de Itapagipe;  
– Secretariar as reuniões e promover medidas necessárias ao cumprimento das decisões das instâncias deliberativas 
na área de assistência social, elaborando atas e registros das ocorrências;  
– Exercer atividades correlatas por determinação superior. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Educador Infantil 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Legislação: Constituição Federal/88 – arts. 6º; 7º – XXV; 24 – XV; 203; 208; 227 – § 1º – I e II; § 2º. Lei Federal nº 
8.069, de 13.07.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): artigos 1º a 9º; 11 a 18; 53 a 59; 129 a 135. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conteúdos referentes a crianças de zero a 3 anos. Orientações metodológicas. 
Creche e planejamento: organização do tempo e do espaço; rotina diária. Orientação à higiene e cuidados com 
a criança. Conhecimento da organização de creches de escolas de educação infantil. Organização e conservação 
dos maternais. Noções básicas de: assepsia, desinfecção e esterilização do ambiente. Conhecimento dos 
procedimentos para atendimento aos pais. Fiscalização de entrada e saída de crianças. Atendimento às ordens 
de serviços. Atitudes visando à disciplina de alunos. Auxílio e orientação quanto à alimentação. Recreação com 
as crianças. Atividades lúdicas. Desenvolvimento de brincadeiras e atividades esportivas. Execução de atividades 
previstas no planejamento escolar. 
 

Nutricionista 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, 
Título VIII da Ordem Social; Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do 
Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 
1864/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde - 
Portaria Federal 399/GM de 22/02/06. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, 
recomendações e fontes alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas não convencionais. 
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Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e fibras. Utilização de tabelas 
de alimentos. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. Educação nutricional. Conceito, 
importância, princípios e objetivos da educação nutricional. Papel que desempenha a educação nutricional nos 
hábitos alimentares. Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. Desenvolvimento e avaliação de 
atividades educativas em nutrição. Avaliação nutricional. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 
Técnicas de medição. Avaliação do estado e situação nutricional da população. Técnica dietética. Alimentos: 
conceito, classificação, características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. Seleção e 
preparo dos alimentos. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. Higiene de alimentos. Análise 
microbiológica, toxicológica dos alimentos. Fontes de contaminação. Fatores extrínsecos e intrínsecos que 
condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento. Modificações físicas, químicas e biológicas 
dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. Nutrição e dietética. Recomendações nutricionais. 
Função social dos alimentos. Atividade física e alimentação. Alimentação vegetariana e suas implicações 
nutricionais. Tecnologia de alimentos. Operações unitárias. Conservação de alimentos. Embalagem em 
alimentos. Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial. Nutrição em 
saúde pública. Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública. Problemas nutricionais em 
populações em desenvolvimento. Dietoterapia. Abordagem ao paciente hospitalizado. Generalidades, 
fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades. Exames laboratoriais: importância e interpretação. 
Suporte nutricional enteral e parenteral. Bromatologia. Aditivos alimentares. Condimentos. 
 
Auxiliar de consultório dentário 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, SUS: Princípios e Diretrizes. 
Políticas de saúde no Brasil. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios de biossegurança; Antissepsia e assepsia em serviços de assistência 
odontológica; Desinfecção e esterilização em serviços de assistência odontológica; Produtos para antissepsia e 
assepsia, desinfecção e esterilização em serviços de assistência odontológica. Materiais, equipamento e 
instrumental odontológico: principais materiais e peças de instrumental odontológico e sua utilização; Controle 
de estoque e abastecimento da clínica; Lubrificação do equipamento; Cuidados com substâncias tóxicas. 
Técnicas auxiliares em Odontologia: técnicas de trabalho a 4 e 6 mãos; Técnicas de manipulação de instrumental 
odontológico; Preparo de amálgama e resina composta; Preparação de bandejas clínicas; Procedimentos para 
revelação e arquivamento de radiografias; Preenchimento de fichas clínicas; Nomenclatura de dentes e 
superfícies dentárias; Preparo do paciente para a consulta 
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Técnico em Enfermagem 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, 
Título VIII da Ordem Social; Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do 
Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 
1864/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela SaúdePortaria 
Federal 399/GM de 22/02/06. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e Fisiologia Humana; Assistência de enfermagem à pacientes 
submetidos à quimioterapia e radioterapia; Conhecimento sobre Sistema Único de Saúde e os programas do 
Ministério da Saúde; Processo Saúde/Doença; Programa Nacional de Imunização; Vigilância Epidemiológica: 
doenças de notificação compulsória; Saúde do Trabalhador; Saúde da Mulher; Saúde do Adulto e Saúde da 
Criança; Gestão em Saúde; Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e doença na Saúde; ordem e limpeza na 
unidade hospitalar; sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições 
de movimentos; coleta de material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de 
medicamentos; cateterismo vesical masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; 
enfermagem em clínica médica; enfermagem em clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem 
pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da profissão; socorros de urgência; vacinação; 
aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias. Fundamentos e técnicas de enfermagem; urgência e 
emergência de atendimentos; ações e planejamento de saúde; técnica de organização do ambiente de trabalho, 
organização da instrumentação e esterilização de equipamentos médico-cirúrgicos; técnica em aplicação de 
injeções intramusculares e intravenosas, além de vacinação, segundo as prescrições médicas; atenção à saúde 
da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; atenção à saúde bucal e mental. 
 
Auxiliar de Enfermagem 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
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entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, 
Título VIII da Ordem Social; Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do 
Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 
1864/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela SaúdePortaria 
Federal 399/GM de 22/02/06. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional: Código de Ética de Enfermagem; lei do exercício profissional. 
Relações humanas no trabalho. Fundamentos de enfermagem. Assistência de enfermagem em: clínica médica, 
clínica cirúrgica, doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-
nascido. Atendimento de urgência/emergência. Enfermagem em Saúde Pública: saneamento do meio 
ambiente; imunizações; doenças de notificação compulsória. Medidas de controle de infecção hospitalar: 
esterilização e desinfecção; precauções universais 
 
Técnico em Radiologia 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, 
ocorridos a partir do 2° semestre de 2017, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética. Técnicas radiológicas. Noções em Radioterapia. Física na 
Radiologia. Incidências Radiológicas – Tórax, Abdômen, Membros inferiores e superiores, cintura Escapular e 
Pélvica, Crânio e Face. Anatomia clássica Humana. Noções de Tomografia. Mamografia. Exames contrastados. 
Noções de Enfermagem. Anatomia. Fisiologia. Noções de Exames Convencionais (rotina). Proteção radiológica. 
 
Cirurgião Dentista 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
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entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Código de Ética Odontológica 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de 
prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e 
aplicação. Biossegurança e ergonomia. Tratamento restaurador atraumático; urgências e emergências 
odontológicas. Farmacologia: receituário; anti-inflamatório; antibióticos; analgésicos; drogas utilizadas em 
anestesia local; técnicas anestésicas e tratamento de complicações relacionadas à anestesia local; prevenção e 
tratamento de emergências médicas em odontologia. Dentística: nomenclatura e classificação das cavidades; 
princípios gerais do preparo cavitário; instrumentos cortantes manuais e rotatórios; isolamento do campo 
operatório; cavidades para amálgama; manipulação do amálgama; restaurações reforçadas com pino; cavidades 
e técnicas de restauração com resinas compostas fotopolimerizáveis; restauração metálica fundida. 
Odontopediatria: dentição decídua; dentição mista; terapia pulpar em odontopediatria; traumatismo em dentes 
anteriores; cirurgia em odontopediatria; prevenção em odontopediatria; escovação dentária; uso racional do 
flúor; selantes; uso de ionômero de vidro. Endodontia: anatomia interna e externa dentais; anestesia local em 
endodontia; aplicações clínicas, indicações e planejamento do tratamento endodôntico; atendimento de 
urgência de dentes traumatizados; diagnóstico das patologias pulpares; doenças da polpa; doenças do 
periápice; comportamento pulpar frente à agressão; preservação da vitalidade pulpar, tratamento cirúrgico 
conservador da polpa; biossegurança e controle de infecção em odontologia; conhecimentos básicos na 
interpretação da dor e diagnóstico das patologias pulpares e periapicais; embriologia, odontogênese, 
componentes estruturais da polpa e periodonto; endodontia em odontopediatria; endodontia geriátrica; 
estrutura e funções do complexo polpa-dentina; esvaziamento do conteúdo do canal radicular. Prótese: tipos 
de preparo, materiais utilizados e técnicas de moldagem para confecção de próteses dentárias. Periodontia: 
considerações biológicas; diagnóstico; princípios terapêuticos; cirurgia periodontal; terapêutica inicial; 
tratamento de infecções agudas; complicações da terapêutica periodontal; prevenção. Cirurgia: técnicas de 
cirurgia oral menor; tratamento de infecções; complicações cirúrgicas. Radiologia Odontológica: técnica e 
interpretação radiográfica. 36 Ortodontia: diagnóstico e planificação do tratamento ortodôntico; perdas 
precoces de dentes decíduos, mantenedores de espaço; perdas de espaço, recuperador de espaços removível; 
mordidas cruzadas (anteriores e posteriores). Semiologia: manifestações bucais de doenças sistêmicas; 
alterações do desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais; tumores benignos e malignos da cavidade 
oral; cistos e tumores de origem odontogênica; alterações regressivas dos dentes; doenças de origem 
microbiana; infecções bacterianas, virais e micóticas; cárie dentária; doenças da polpa e tecidos periapicais; 
disseminação das infecções bucais; manifestações orais das DST/AIDS. Classificação Internacional de Doenças - 
CID10. Ampliação do acesso aos métodos preventivos, reconhecidamente eficazes na redução das doenças 
bucais, como cárie e doença periodontal. 
 
Enfermeiro 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
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estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, 
Título VIII da Ordem Social; Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do 
Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 
1864/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela SaúdePortaria 
Federal 399/GM de 22/02/06. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e Fisiologia Humana; Enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica; 
Enfermagem em Centro Cirúrgico/Recuperação Anestésica e Central de Material Esterilizado; Enfermagem em 
doenças transmissíveis; Enfermagem Materno-Infantil; Enfermagem em Pediatria; Enfermagem em Saúde 
Coletiva; Enfermagem em Infecção Hospitalar; Enfermagem em Psiquiatria; Enfermagem em Pronto Socorro e 
Emergência, princípios para atendimento de Urgência e Emergência; Enfermagem em Terapia Dialítica; 
Enfermagem em Terapia Intensiva; Assistência de enfermagem à pacientes submetidos à quimioterapia e 
radioterapia; Administração em Enfermagem; História, ética e legislação em Enfermagem; Sistematização da 
Assistência de Enfermagem; Farmacologia aplicada à Enfermagem; Nutrição aplicada à Enfermagem; 
Microbiologia e Parasitologia. Conhecimento sobre Sistema Único de Saúde e os programas do Ministério da 
Saúde; Processo Saúde/Doença; Programa Nacional de Imunização; Vigilância Epidemiológica: doenças de 
notificação compulsória; Saúde do Trabalhador; Saúde da Mulher; Saúde do Adulto e Saúde da Criança; Gestão 
em Saúde; Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e doença na Saúde. 
 
Farmacêutico 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Ética Profissional. Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica: Resolução nº 417, de 29 de setembro de 2004 – Conselho Federal de Farmácia. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização de Almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas 
de armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos itens de 
consumo. Sistema de compra. Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Sistema de 
distribuição de medicamentos. Farmacologia. Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, 
Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos - legislação para o setor farmacêutico. Educação em saúde 
- noções básicas. Estrutura física e organizacional e funções da Farmácia Hospitalar. Seleção de medicamentos, 
germicidas e correlatos. Programação e estimativas de necessidade de medicamento. Noções básicas de 
epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica. Serviços/centros de informação de medicamentos. 
Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. A Farmácia Hospitalar no controle de infecção hospitalar. 
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Misturas intravenosas, nutrição parenteral e manipulação de 
citostáticos. Controle de qualidade dos produtos farmacêuticos - métodos físicos, químicos, físico-químicos, 
biológicos e microbiológicos. Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos. Conhecimentos gerais 
sobre material médico-hospitalar. Garantia de qualidade em farmácia hospitalar. 
 
Fisioterapeuta 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, 
Título VIII da Ordem Social; Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do 
Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 
1864/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde - 
Portaria Federal 399/GM de 22/02/06. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapia Neurofuncional. Fisioterapia DermatológicaGalvanopuntura. 
Fisiologia articular do membro inferior. Fisioterapia gerontológica. Fisioterapia músculoesquelética (Manguito 
rotador, fibromialgia, cadeias musculares, pata de ganso, lesão de bankart, músculo tibial). Fisioterapia do 
trabalho. Fisioterapia motora. Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. Técnicas básicas em 
cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia respiratória. Análise da marcha, técnicas de treinamento 
em locomoção e deambulação. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, 
hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e crioterapia. Prescrição e 
treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos 
fisioterápicos. 
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Psicólogo 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, SUS: Princípios e Diretrizes. 
Políticas de saúde no Brasil. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas 
psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de problemas específicos. Psicodiagnóstico. Avaliação 
Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação dos resultados. Reforma Psiquiátrica e organização dos serviços: rede de atenção psicossocial. 
Práticas terapêuticas com família e comunidade. Trabalho em equipe de referência. Avaliação psicológica 
incluindo as vulnerabilidades sociais (criança de rua, violências domésticas e sexuais, conflito com a lei e 
liberdade assistida, portadores de HIV, alcoolismo e outras drogas, pacientes psiquiátricos, deficiências físicas e 
mentais). Psicoterapias individuais e de grupo. Acompanhamento Terapêutico. Clínica: Utilização das técnicas 
de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: 
desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde 
mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde mental. As inter-relações familiares: 
orientação psicológica da família. A criança e a separação dos pais. A constituição do objeto libidinal. Patologia 
das relações objetais. Os danos psicológicos decorrentes da privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Atuação 
do psicólogo no processo de adoção. O poder público e a criança e o adolescente. O papel do psicólogo na 
equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao adolescente. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
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Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, SUS: Princípios e Diretrizes. 
Políticas de saúde no Brasil; Ética profissional 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Histórico, definição, objetivos. Processo de terapia ocupacional: avaliação, 
recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e instrumentais: abordagem individual e grupal. Ocupação 
terapêutica: princípios e fundamentos. A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a bebês de alto 
risco e a crianças que apresentam retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional na área 
da infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento. Serviços de 
assistência no contexto das políticas públicas nacionais da pessoa com deficiência: Terapia ocupacional aplicada 
às deficiências: intelectual, física, auditiva, visual, e surdocegueira. Ocupação como forma de tratamento. 
Análise das relações entre saúde e trabalho. A ideia do trabalho como recurso de terapia ocupacional. Modelos 
de terapia ocupacional: positivista, humanista, materialista-histórico. Conceitos de Terapia Ocupacional e suas 
relações com as psicoterapias: psicodinâmica e Junguiana. Tendências atuais da Terapia Ocupacional e 
perspectivas. Noções de psicopatologia geral. Áreas de atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. Noções 
de Nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS, unidade psiquiátrica no hospital geral, HD (Hospital Dia), UBS, ambulatório, oficina, 
abrigada, centros de convivência, programas comunitários: métodos, objetivos, indicações, limitações. Terapia 
Ocupacional Psicossocial: reabilitação, reprofissionalização, reinserção social. Terapia ocupacional na paralisia 
cerebral: definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico 
ocupacional nas áreas de neurologia: traumatoortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na área neuro-
musculoesquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia ocupacional aplicada à deficiência mental. Conceitos 
de Terapia Ocupacional e suas relações com as psicoterapias. Tendências atuais da Terapia Ocupacional e 
perspectivas. Noções de Psicopatologia Geral. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: 
indicações, limitações, antagonismo, sinergismos. Ergoterapia e a assistência asilar. Responsabilidades, 
atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Terapia Ocupacional em contextos 
hospitalares: práticas hospitalares em terapia ocupacional. A Terapia Ocupacional no contexto Escolar. A 
integralidade do cuidado no hospital e sua interlocução com a rede de serviços sociais e de saúde. 
 
Educador Físico 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Lei n.º 8.080/90 e alterações posteriores. Lei n.º 8.142/90 e alterações posteriores. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Dimensões históricas do Esporte. Dimensões filosóficas do Esporte. Dimensões 
antropológicas e sociais do Esporte. Dimensões psicológicas do Esporte: motivação, interesse, relacionamento 
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interpessoal, conflitos, resiliência. Esporte comunitário e organização de praças esportivas. Gestão de políticas 
públicas de Esporte e organização de competições esportivas. Esporte, mídia e seus desdobramentos no 
Esporte. Questões de gênero, sexismo aplicadas ao Esporte. Especialização esportiva precoce e suas implicações 
para o crescimento e desenvolvimento motor. Programas esportivos para idosos: aspectos físicos e sociais. 
Mudanças fisiológicas do corpo humano resultantes do treinamento esportivo. Nutrição e esporte ao longo da 
vida. Socorros de urgência em situações de iniciação e de competição esportiva. Pedagogia do Esporte. 
Educação esportiva e cidadania. Aprendizagem motora. Tratamento didático dos esportes e jogos em clubes 
esportivos: aspectos da competição e da cooperação.  
 
Assistente Social 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos 
da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, 
objetivos, grupos sociais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O Serviço Social e a interdisciplinaridade. O papel do assistente social. A prática 
do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, 
programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social junto aos 
estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de assistência social. Legislação 
do Sistema Único de Saúde - SUS. Código de Ética Profissional. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, 
o serviço social junto aos estabelecimentos públicos de saúde, papel do assistente social nas relações Inter 
setoriais. 
 
Pedagogo 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
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entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96. Ética Profissional. Constituição 
Federal de 1988: da saúde, da promoção social e da proteção especial. Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Política 
Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua, Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE. Recomendação n.º 33, do Conselho Nacional de Justiça. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do cargo/função. Lei n.º 12.757, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 
Informação). Decreto n.º 58.052, de 16 de Maio de 2012. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Histórico das concepções da pedagogia. Educação e filosofia. Educação, ética 
e cidadania. Educação em política. Políticas educacionais voltadas para democratização. Educação e sociedade: 
continuidade e transformação. Ensino e aprendizagem na educação básica. Teorias do conhecimento como base 
para prática pedagógica. Conceitos da pedagogia educacional nos padrões de qualidade e indicadores sociais. 
Sistemas de incentivos de aprendizagem, novos métodos de treinamento, ensino e avaliação para elaboração 
de procedimentos educacionais diferenciados, capazes de atender às necessidades individuais. Instrumentos 
técnico-operativos: entrevista, visita, elaboração de pareceres técnicos, laudos e relatórios. Trabalho 
Interdisciplinar/interprofissional. Formação Permanente – desenvolvimento pessoal/ profissional: treinamento, 
estudos, pesquisas, análises.  
 
Suepervisor do Programa Criança Feliz 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O 
Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Decreto Federal 8.869/2016; Resolução 19/2016 do Conselho Nacional de 
Assistência Social; LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016.; Plano nacional da primeira infância;  
 
Visitador Social 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
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Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016.; Plano nacional da primeira infância;  
 
Auxiliar Administrativo 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigos 1 ao 16 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MSWord 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, 
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 
predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 
inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, 
anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de 
objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
Técnico Administrativo de apoio às instâncias de deliberação 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen. 
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Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e 
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos 
da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas; MSWord 2010: estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
 

 


