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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA 

CONCURSO PÚBLICO 01/2011 
 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2011 
 

O Município de Flores da Cunha, representado pelo seu Prefeito Ernani Heberle, no exercício de suas atribuições, faz 
saber por este Edital, que realizará Concurso Público, através de provas de caráter competitivo, para formação de 
cadastro de reserva, sob o regime estatutário. O Concurso reger-se-á pelas disposições contidas na Constituição da 
República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 1.493, de 15 de outubro de 1991 e 
alterações, Lei Municipal n° 1.502, de 14 de novembro de 1991 e suas alterações e Decreto Executivo n° 4.118, de 
28 de fevereiro de 2011, e demais instruções contidas neste edital. O Concurso terá a Coordenação Técnico-
administrativa da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - Fundatec. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O Concurso público será composto das seguintes etapas: provas objetivas para todos os cargos, prova de títulos para 
professores, prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas. O Concurso Público destina-se ao 
provimento dos cargos descritos no quadro abaixo: 
 
1.1 QUADRO DEMONSTRATIVO 

Cod. Cargo 
Escolaridade exigida e 

outros requisitos 
Vagas 

Carga 
Horária 
semanal 

(h) 

Salário  
(R$) 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 

1 Agente Administrativo Ensino Médio Completo Cadastro 
de reserva 40 1.098,54 51,90 

2 
Agente de Serviços 
Complementares – Operário 
Especializado 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Cadastro 
de reserva 44 806,21 41,90 

3 
Agente de Serviços 
Complementares – 
Cozinheiro 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Cadastro 
de reserva 44 806,21 41,90 

4 Assistente Social 
Cursos Superior específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

Cadastro 
de reserva 20 1.245,28 61,90 

5 Contador 
Curso Superior especifico da 
função e registro no Conselho 
da Categoria 

Cadastro 
de reserva 20 1.245,28 61,90 

6 Enfermeiro 
Cursos Superior específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

Cadastro 
de reserva 20 1.245,28 61,90 

7 Engenheiro Agrônomo 
Curso Superior especifico da 
função e registro no Conselho 
da Categoria 

Cadastro 
de reserva 20 1.245,28 61,90 

8 Engenheiro Civil 
Curso Superior específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

Cadastro 
de reserva 20 1.245,28 61,90 

9 Fiscal de Posturas/Obras e 
Meio Ambiente Ensino Médio Completo Cadastro 

de reserva 40 1.219,34 51,90 

10 Médico Clínico Geral 
Curso Superior especifico da 
função e registro no Conselho 
da Categoria 

Cadastro 
de reserva 10 1.245,28 61,90 

11 Médico Psiquiatra 
Curso Superior especifico da 
função e registro no Conselho 
da Categoria 

Cadastro 
de reserva 10 1.245,28 61,90 

12 Motorista - Sede 

No mínimo 3ª série do Ensino 
Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação 
categoria “D” 

Cadastro 
de reserva 44 952,30 41,90 
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13 Motorista - Mato Perso 

No mínimo 3ª série do Ensino 
Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação 
categoria “D” 

Cadastro 
de reserva 44 952,30 41,90 

14 Motorista - Otávio Rocha 

No mínimo 3ª série do Ensino 
Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação 
categoria “D” 

Cadastro 
de reserva 44 952,30 41,90 

15 Odontólogo  
Cursos superior específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

Cadastro 
de reserva 20 1.245,28 61,90 

16 Operador de Máquinas - 
Sede 

No mínimo 3ª série do Ensino 
Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação na 
categoria “C” 

Cadastro 
de reserva 44 1.098,54 41,90 

17 Operador de Máquinas - 
Mato Perso 

No mínimo 3ª série do Ensino 
Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação na 
categoria “C” 

Cadastro 
de reserva 44 1.098,54 41,90 

18 Operador de Máquinas - 
Otávio Rocha 

No mínimo 3ª série do Ensino 
Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação na 
categoria “C” 

Cadastro 
de reserva 44 1.098,54 41,90 

19 Pedreiro 3ª série do Ensino 
Fundamental 

Cadastro 
de reserva 44 857,06 41,90 

20 Professor Educação Infantil 

Normal e/ou Magistério  

Cadastro 
de reserva 20 

N1 812,59  

51,90 
Licenciatura em Pedagogia 
Ed. Infantil  

N4 
1.218,88 

Normal Superior N5 
1.300,14 

21 Professor Geografia 
Licenciatura Plena na área 

Cadastro 
de reserva 20 

N5 
1.300,14 

61,90 
Licenciatura na área N4 

1.218,88 

22 Professor Língua Inglesa 
Licenciatura Plena na área 

 Cadastro 
de reserva 20 

N5 
1.300,14  

61,90 
Licenciatura na área N4 

1.218,88 

23 Secretário de Escola Ensino Médio completo  Cadastro 
de reserva 40 1.098,54 51,90 

24 Técnico Agrícola 
Curso Técnico específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

 Cadastro 
de reserva 40 1.537,20 51,90 

25 Técnico de Enfermagem – 
Sede 

Curso Técnico específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

 Cadastro 
de reserva 40 1.098,54 51,90 

26 Técnico de Enfermagem – 
Mato Perso 

Curso Técnico específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

 Cadastro 
de reserva 40 1.098,54 51,90 

27 Técnico de Enfermagem – 
Otávio Rocha 

Curso Técnico específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

 Cadastro 
de reserva 40 1.098,54 51,90 

28 Técnico em Contabilidade 
Curso Técnico específico da 
função e registro no Conselho 
da categoria 

 Cadastro 
de reserva 40 1.537,20 51,90 
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29 Técnico em 
Enfermagem/Paramédico 

Curso específico, registro no 
Conselho da Categoria. Curso 
de Atendimento Pré hospitalar 
ao Trauma – PHTLS vigente 
e tempo mínimo de um ano 
de experiência no 
atendimento móvel pré-
hospitalar 

 Cadastro 
de reserva 40 1.098,54 51,90 

30 Tesoureiro Ensino Médio Completo Cadastro 
de reserva 40 1.219,34 51,90 

 
 
1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura do Concurso público  28/03/2011 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.com.br. 28/03/2011 a 
14/04/2011 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos Portadores de Deficiência 15/04/2011 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 15/04/2011 

Lista Preliminar de Inscritos 20/04/2011 

Período de Recursos - Homologação das Inscrições 25, 26 e 27/04/2011 

Resultado da Homologação das Inscrições e Consulta de Sala de Realização de Prova no site 
da Fundatec  05/05/2011 

Edital com Data, Horário e Locais de Provas 05/05/2011 

APLICAÇÃO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS (DATA PROVÁVEL)  15/05/2011 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares 16/05/2011 

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares 17, 18 e 19/05/2011 

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração de Gabaritos 02/06/2011 

Divulgação dos Gabaritos Oficiais 02/06/2011 

Divulgação das Notas Preliminares das Provas Teórico-objetivas 03/06/2011 

Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares 06, 07 e 08/06/2011 

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas 10/06/2011 

Divulgação das Notas Oficiais das Provas Teórico-objetivas 10/06/2011 

Lista dos Candidatos Aprovados para Entrega de Títulos 13/06/2011 

Edital de Realização de Sorteio Público, exceto para os cargos com Prova de Títulos  14/06/2011 

Envio dos títulos para os candidatos aos cargos de Professor 14/06 e 15/06/2011 

Sorteio Público (se houver), exceto para os cargos com Prova de Títulos  16/06/2011 

Classificação Final para Homologação dos Cargos, exceto para os cargos com Prova 
de Títulos e Prova Prática 

17/06/2011 

Lista dos Candidatos Aprovados para Realização da Prova Prática e Divulgação do Edital de 
Orientação das Provas Práticas para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas 17/06/2011 

Divulgação das Notas Preliminares da Prova de Títulos 21/06/2011 

Recursos administrativos das Notas Preliminares da Prova de Títulos 22, 23 e 24/06/2011 

Realização da Prova Prática  26/06/2011 
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Divulgação das Notas Oficiais da Prova de Títulos 30/06/2011 

Divulgação dos candidatos aprovados na Prova Prática e Classificação Final para 
Homologação dos Candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas 

28/06/2011 

Edital de Realização de Sorteio Público para os cargos com Prova de Títulos (se houver) 01/07/2011 

Sorteio Público para os cargos com Prova de Títulos 05/07/2011 

Classificação Final para os cargos de Professor 07/07/2011 

Obs.: Todas as publicações serão realizadas até as 18 horas, na data estipulada neste cronograma, nos sites: 
www.fundatec.com.br e www.floresdacunha.com.br. 
 
1.2.1 O cronograma de execução do Concurso Público poderá ser alterado pela FUNDATEC a qualquer momento, 
em havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo reivindicar em 
razão de alguma alteração. Será dada publicidade caso venha ocorrer.  
 
 
1.3 QUADRO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – 
DATA PROVÁVEL 
 
A ser divulgado no mínimo 08 (oito) dias antes da 
realização das provas em jornal de circulação local, 
no site www.fundatec.com.br e no "painel de avisos" 
da sede da Prefeitura Municipal. Todas as etapas do 
Concurso serão executadas no Município de Flores 
da Cunha/RS. É de inteira responsabilidade do 
candidato à identificação correta de seu local de 
realização de prova e o comparecimento no horário 
determinado. 
 
1.3.1 – PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 

Data Provável Turno Cargos 

15/05/2011 

Manhã Superior e Fundamental 
Completo e Incompleto 

Tarde 
Médio, Técnico e 
Professor Educação 
Infantil 

 
1.4 ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: SÍNTESE DAS 
ATRIBUIÇÕES 
 
1.4.1 Agente Administrativo 
Examinar e informar processos relacionados com 
assuntos gerais da repartição, aplicando a legislação 
geral ou especifica, os regulamentos e instruções; 
redigir qualquer modalidade de expediente 
administrativo; colaborar nas pesquisas e na 
elaboração de planos iniciais de organização, gráficos 
demonstrativos, fichas, roteiros e manuais de serviço; 
organizar e orientar a organização de fichários e 
cadastros relativos às atividades que se 
desempenham na prefeitura; elaborar relatórios 
gerais ou parciais; secretariar reuniões; colaborar na 
implantação de normas e rotinas de serviço; colaborar 
na execução de projetos de recrutamento e seleção 
de pessoal; participar, sob orientação, de atividades 
relativas ao aperfeiçoamento e treinamento de 
pessoal; promover concorrências, tomadas de preços, 
convites ou compras diretas de material, na forma da 
legislação em vigor; instruir processos ou prestar 
informações sobre compras de material; organizar e 
manter atualizado o cadastro de habilitação firmas 

para fins de licitação; coletar, analisar, classificar e 
interpretar dados estatísticos; colaborar na realização 
da análise preliminares de programas e estimativas 
de despesas; auxiliar na execução de escrituração 
contábil e financeira; verificar a exatidão de 
documentos de receita e despesa; efetuar cálculos 
para fins tributários determinados em lei; elaborar 
balancetes auxiliares de contabilidade; proceder ao 
tombamento dos bens móveis da prefeitura; conferir e 
autenticar documentos; passar certidões e fornecer 
certificados; supervisionar a execução de tarefas de 
rotina administrativa; proceder conferência de 
trabalhos executados por auxiliares; organizar 
coletâneas de leis, decretos, regulamentos e outros 
atos normativos referentes a assuntos da prefeitura; 
desempenhar tarefas relacionadas com o programa 
turístico traçado para o município; desempenhar 
tarefas relacionadas à atividade cultural e artísticas 
desenvolvidas pelo município; operar máquina 
simples e computadores; orientar, sob supervisão, o 
funcionamento do cadastro de pessoal, material e 
patrimônio; orientar e coordenar as tarefas de 
recebimento, venda, guarda, controle e conferência 
de valores ou bens públicos; promover, 
periodicamente, balancetes e inventários do material 
em estoque ou movimento; efetuar operações, 
pesquisas, alterações, cadastramentos, inclusões, 
exclusões, impressões de atos e outras informações 
nos diversos sistemas informatizados, acessados 
através de equipamento de informática; executar 
serviços decorrentes de convênio com outros órgãos 
públicos e demais serviços administrativos que 
venham a ser criados; prestar informações ao público 
quanto ao andamento de expediente e executar 
outras atividades afins. 
 
1.4.2 Agente de Serviços Complementares – 
Operário Especializado 
Conduzir ao local de trabalho, equipamentos técnicos, 
executar tarefas auxiliares tais como: pequenos 
consertos e reparos em prédios, bueiros e bocas de 
lobo, reparos em equipamentos de parques públicos, 
cordões e pavimentações de vias e passeios 
públicos, limpeza e conservação de monumentos e 
estátuas, executar pinturas de interiores e exteriores 
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de forma geral, preparar argamassas e formas sob 
orientação, manusear instrumentos agrícolas, aplicar 
inseticidas e detetizantes sob orientação, executar 
consertos em móveis, pequenas máquinas, 
instrumentos e equipamentos simplificados, 
instalação e conservação de placas e elementos de 
sinalização e indicação, poda e plantio de árvores, 
construção de redes de abastecimento de água e 
redes coletoras de esgotos, conservação e 
manutenção de redes de esgoto e executar outras 
tarefas afins. 
 
1.4.3 Agente de Serviços Complementares 
Cozinheiro 
Executar trabalhos de cozinha relativos a preparação 
de alimentos; preparar refeições variadas em forno e 
fogão; exercer perfeita vigilância técnica sobre 
condimentos cocção dos alimentos; verificar se os 
gêneros fornecidos para serem utilizados 
correspondem a quantidade e as especificações das 
refeições; manter livres de contaminação ou de 
deteriorização ou viveres sob sua guarda; zelar para 
que o material e equipamento de cozinha estejam 
sempre em perfeitas condições de utilização, 
funcionamento, higiene e segurança; controlar e 
orientar o trabalho de ajudantes e auxiliares; servir as 
crianças; limpar a cozinha e refeitório; lavar, secar e 
guardar louças; executar outras atividades afins. 
 
1.4.4 Assistente Social 
Realizar estudos e pesquisas no campo da 
assistência social, bem como, programas do trabalho 
referente ao serviço social; promover o recolhimento 
de crianças e adultos abandonados; orientar e 
incentivar para implantação de creches; planejar e 
promover inquérito sobre a situação social de 
escolares e sua família; encaminhar doentes a 
dispensários e hospitais, acompanhar o tratamento e 
a recuperação dos mesmos e dar assistência aos 
familiares; orientar investigações sobre a situação 
moral e econômica de pessoas que desejam receber 
ou adotar crianças; prestar assistência aos apenados, 
bem como as suas respectivas famílias; promover a 
reintegração do apenado na família e na sociedade; 
orientar e coordenar trabalhos nos casos de 
reabilitação profissional; realizar e interpretar 
pesquisas sociais; cooperar com as autoridades 
visando as medidas de alcance social; identificar e 
viabilizar recursos comunitários; realizar perícia sobre 
assuntos relacionados com a assistência social; emitir 
pareceres sobre a matéria de sua responsabilidade; 
prestar assessoramento a autoridade em assuntos de 
sua competência; supervisionar o trabalho dos 
auxiliares do serviço social; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 
equipes auxiliares; executar outras atividades afins. 
 
1.4.5 Contador 
Elaborar plano de contas e preparar normas de 
trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a 

escrituração de livros contábeis de escrituração 
cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e 
organizar balanços e balancetes patrimoniais e 
financeiros; fazer revisão de balanços; efetuar 
perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas 
de contas dos responsáveis por bens ou valores do 
município; orientar ou coordenar os trabalhos de 
contabilidade em repartições industriais ou quaisquer 
outras que pela natureza; assinar balanços e 
balancetes; preparar informativos sobre a situação 
financeira e patrimonial das repartições; orientar, do 
ponto de vista contábil, o levantamento de normas 
diretoras da contabilidade do município; realizar 
estudos e pesquisas para o estabelecimento de 
normas diretoras da contabilidade do município; 
planejar modelos e formulas para uso dos serviços de 
contabilidade; estudar sob aspecto contábil, a 
situação da divida pública municipal; executar outras 
tarefas afins ou correlatas. 
 
1.4.6 Enfermeiro 
Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de 
enfermagem;  prestar serviços de enfermagem em 
hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções 
próprias; prestar cuidados de enfermagem aos 
pacientes hospitalizados; ministrar medicamentos 
prescritos, bem como cumprir outras determinações 
médicas; velar pelo bem-estar físico e psíquico dos 
pacientes; preparar o campo operatório e esterilizar o 
material; orientar o isolamento de pacientes; 
supervisionar os serviços de higienização dos 
pacientes; orientar, coordenar e supervisionar a 
execução das tarefas relacionadas com a prescrição 
alimentar; acompanhar o desenvolvimento dos 
programas  de treinamento  de recursos humanos 
para área de enfermagem; ministrar treinamento na 
área de enfermagem; aplicar terapia dentro da área 
de sua competência, sob controle médico; prestar 
primeiros socorros; aprazar  exames  de laboratórios 
de raio x e outros;  aplicar terapia especializada, sob 
controle médico;  participar de programas de 
educação sanitária e de programas  de saúde pública 
em geral; promover e participar  de estudos para  o 
estabelecimento de normas e padrões dos serviços 
de enfermagem; auxiliar nos serviços de atendimento 
materno-infantil; participar de programas de 
imunização; prever e controlar estoque de 
medicamento; participar de programas de 
atendimento a comunidades atingidas por situações 
emergenciais ou de calamidade pública; realizar e 
interpretar testes imuno-diagnósticos e auxiliares de 
diagnósticos; requisitar exames de rotina  para os 
pacientes de controle  de saúde, com vistas a 
aplicação de medidas preventivas; emitir pareceres 
em matéria de sua especialidade; participar de 
inquéritos epidemiológicos; colher material para 
exames de laboratórios; manter contato com 
responsáveis por unidades médicas e enfermarias 
para promover a integração do serviço de 
enfermagem com os de assistência médica; realizar 
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consulta  de enfermagem a sadios e portadores de 
doenças prolongadas; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 
equipes auxiliares; executar outras atividades afins. 
 
1.4.7 Engenheiro Agrônomo 
Elaborar programas de assistência rural; estudar 
projetos dando o respectivo parecer; orientar os 
serviços rurais e práticos rurais; atender agricultores, 
respondendo à consultas e orientando as atividades 
agrícolas; planejar, organizar, coordenar e verificar 
atividades relacionadas com o desenvolvimento dos 
diversos setores da agricultura, principalmente 
fruticultura, horticultura, sivicultura, floricultura e 
culturas anuais; realizar experimentações racionais 
referentes à agricultura; executar ou dirigir a 
execução de demonstrações práticas de agricultura 
aos agricultores; realizar avaliação e perícias 
agronômicas; fazer estudos sobre tecnologia agrícola; 
organizar, orientar e controlar serviços de viveiros e 
de horto municipal; dirigir a execução de parques, 
praças e jardins e arborização das ruas; emitir 
pareceres e licenciamentos na área ambiental e 
executar atividades afins. 
 
1.4.8 Engenheiro Civil 
Atividades de nível superior, de grande complexidade, 
envolvendo a execução de trabalhos relacionados 
com obras projetadas de engenharia, bem como 
fiscalização e controle de serviços contratados nas 
suas diversas fases de desenvolvimento.  
Analisar e avaliar projetos de obras públicas, 
equipamentos e instalações, aquisição de imóveis e 
os em regime de programação especial no que diz 
respeito a: oportunidade, custos, formas e prazos de 
execução aspectos de contratação, adequação e 
alternativas técnicas; coordenar as atividades 
referentes a estudos e projetos de engenharia para 
instalação de distritos industriais; executar e 
supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; 
examinar expediente relativo a pontes (estaduais) 
municipais, emitindo o respectivo parecer técnico; 
realizar perícias e fazer arbitragens; emitir parecer 
técnico que envolve estudos para padronização, de 
construção de pontes, quer em estrutura de concerto 
armado convencional ou pretendido ou de aço; 
fiscalizara construção de estradas de rodagem; dirigir 
e fiscalizar a construção de prédios públicos e obras 
complementares; projetar, dirigir  e fiscalizar trabalhos 
de urbanismo; fiscalizar a execução de serviços de 
engenharia contratados em suas fases, fazendo com 
que sejam cumpridas as especificações contratuais; 
prestar assessoramento e autoridades em assuntos 
de sua competência; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 
equipes auxiliares; executar outras atividades afins. 
 
1.4.9 Fiscal de Posturas/Obras e Meio Ambiente 
Fiscalizar sob a supervisão de profissional 
competente, as obras em execução do município; 

verificar se as construções estão de acordo com as 
plantas aprovadas pela prefeitura; fiscalizar os 
serviços de reforma e demolição de prédios; exercer 
a repressão às construções clandestinas; fiscalizar 
serviços de instalação, ampliação e reformas nas 
redes de água e esgoto; providenciar, de 
conformidade com a autoridade competente, no 
embargo de obras iniciadas sem aprovação ou em 
desacordo com a planta aprovada; lavrar autos de 
infração; informar processos relativos com as 
respectivas atividades; realizar vistoria final para 
concessão de “habite-se”; apresentar relatório das 
atividades desempenhadas; fiscalizar o cumprimento 
da lei de posturas do município; verificar, nas áreas 
sob sua fiscalização, as irregularidades ocasionadas 
por: construção de esgotos, falta de iluminação e 
sinalização, calçamento, vias e jardins públicos, 
depósitos de lixo, queda de árvores e animais mortos 
em logradouros públicos; lavrar autos de infração; 
apresentar  relatórios das atividades desempenhadas; 
exercer a fiscalização e vigilância com respeito à 
aplicação da legislação ambiental; lavrar autos de 
infração por contravenções à legislação ambiental 
controle e inspeção do meio ambiente conforme a 
política ambiental do município; efetuar vistorias, 
levantamentos e avaliações; efetuar medições e 
coletas de amostras para análises técnicas e de 
controle; proceder inspeções e visitas de rotina; lacrar 
equipamentos, unidades produtivas ou instalações, 
nos termos da legislação em vigor; praticar os atos 
necessários ao eficiente e eficaz desempenho da 
vigilância ambiental no município de flores da cunha; 
dirigir veículos no atendimento de suas funções; o 
exercício do cargo está sujeito a prestações de 
serviços à noite, fins de semana e feriados; trabalho 
externo; lavrar autos de penalização; executar outras 
atividades afins. 
 
1.4.10 Médico Clínico Geral e Psiquiatra (Cód. 14 e 
15) 
Atender a consultas médicas em ambulatórios, 
hospitais e unidades sanitárias; efetuar exames 
médicos em escolas e pré-escolas; fazer estudos 
caracterológicos de pacientes, evidenciar suas 
predisposições constitucionais e encaminhá-los à 
tratamento especializado, quando for o caso; fazer 
diagnóstico e prescrever medicações; descrever 
regimes dietéticos; solicitar exames laboratoriais e 
outros que se fizerem necessários; encaminhar casos 
especiais a setores especializados; aplicar métodos 
de medicina preventiva, como medida precaução 
contra enfermidades; solicitar o concurso de outros 
médicos especialistas, em casos que requeiram estas 
providências; participar de juntas médicas; participar 
de programas voltados à saúde pública. 
ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA 
Elaborar e participar de programas de educação 
sanitária; organizar unidades de serviços médicos; 
supervisionar e coordenar as atividades do pessoal 
incumbido de fiscalizar e efetuar a vigilância nos 
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estabelecimentos que fabriquem ou manuseiam 
gêneros alimentícios; orientar, dirigir, coordenar e 
supervisionar equipes multidisciplinares; realizar  
estudos,  supervisionar  e  avaliar  programas  e  
campanhas    de educação sanitária; organizar, 
orientar  e avaliar programas de erradicação de 
endemias e epidemias; emitir parecer  sobre a 
utilização de drogas, inseticidas, pesticidas, etc; 
elaborar normas sobre pesquisas, diagnósticos, 
tratamento e controle de doenças transmissíveis; 
participar, orientar e coordenar programas de 
saneamento ambiental; participar de programas de 
assistência alimentar; proceder aos levantamentos 
epidemiológicos sobre  zoonoses e intoxicações; 
orientar e coordenar programas de desintetização; 
orientar campanha contra esquistossomose e 
verminose; participar de programas voltados para a 
saúde pública; executar outras atividades afins. 
 
1.4.11 Motorista – Sede, Mato Perso e Otavio 
Rocha (Cargos Cód. 12, 13 e 14) 
Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos 
destinados ao transporte de passageiros e cargas; 
recolher o veículo à garagem quando concluída a 
jornada de trabalho; manter os veículos em perfeitas 
condições de funcionamento; fazer reparos de 
emergência; zelar pela conservação do veículo que 
lhe for entregue; encarregar-se do transporte e 
entrega de correspondência ou de carga que lhe for 
confiada; providências no abastecimento de 
combustível, água e óleo; comunicar ao seu superior 
imediato, qualquer anormalidade verificada no 
funcionamento do veículo; executar outras atividades 
afins. 
 
1.4.12 Odontólogo 
Exercer funções relacionadas com o tratamento buço-
dental e cirúrgicos; fazer diagnósticos, determinando 
o respectivo tratamento; executar as operações de 
prótese em geral e da profilaxia dentária; fazer 
extrações de dentes e de raízes; realizar 
restaurações e obstruções, bem como, a inclusão de 
dentes; ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas e 
trabalhos pontes; tratar condições patológicas de 
boca e da face; fazer esquemas das condições da 
boca e dos dentes do paciente; aplicar anestesia local 
e trincular; realizar odontologia preventiva; efetuar a 
identificação das doenças buco-dentais e o 
encaminhamento a especialistas, quando diante de 
alterações fora da área de sua competência; proceder 
a interpretação dos resultados  de exames de 
laboratório; fazer radiográficas da cavidade bucal e da 
região do crânio-facial; participar de programas de 
saúde pública; executar outras atividades afins. 
 
1.4.13 Operador de Máquinas – Sede, Mato Perso 
e Otavio Rocha (Cargos Cód. 16, 17 e 18) 
Dirigir tratores, patrolas, motoniveladoras e outros 
tipos de máquinas rodoviárias, destinadas ao serviço 
de construção de estradas e ruas; operar com 

máquinas e escavação, terraplenagem, aterros e 
compressões; executar ou orientar o serviço de 
limpeza e conservação das máquinas; executar 
pequenos reparos mecânicos em máquinas, quando 
necessário; providenciar no abastecimento de 
combustível, água e lubrificantes da máquina sob sua 
responsabilidade; comunicar ao seu superior imediato 
qualquer irregularidade verificada no funcionamento 
de máquina que lhe for confiada; encaminhar a 
máquina para revisão, quando necessário; auxiliar no 
conserto de máquinas; executar outras atividades 
afins. 
 
1.4.14 Pedreiro 
Executar trabalhos de construção ou reconstrução de 
obras públicas; Executar locação de pequenas obras; 
fazer muros de arrimo; trabalhar com instrumentos de 
nivelamento e prumo; fazer e reparar bueiros, fossas 
e piso de cimento; executar trabalhos na conservação 
e reconstrução de obras, como alicerces, paredes de 
alvenaria, muros e etc; preparar ou orientar a 
preparação d argamassa para junção de tijolos ou 
para rebocos de paredes; preparar ou aplicar caiação 
em paredes; fazer blocos de cimento; instalar 
aparelhos sanitários; assentar e recolocar tijolos, 
tacos, lambris e outros; orientar e examinar serviços 
executados por auxiliares; executar outras atividades 
afins. 
 
1.4.15 Professores (Cargos Cód. 20, 21 e 22) 
Síntese dos deveres: Orientar a aprendizagem do 
aluno; participar das atividades da escola; organizar 
as operações inerentes ao processo ensino-
aprendizagem; contribuir para aprimorar a qualidade 
de ensino. 
Exemplo de atribuições: Planejar e executar o 
trabalho docente em consonância com o plano da 
escola; levantar e interpretar dados relativos à 
qualidade de sua classe; selecionar e organizar 
formas de execução de aprendizagem; estabelecer 
mecanismos de avaliação condizentes com a linha 
adotada pela escola; constatar necessidade e 
carência do aluno e propor seu encaminhamento a 
setores específicos de atendimento; cooperar com a 
coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando 
possibilidade e carência observadas; organizar 
atividades complementares para o aluno; organizar 
registros de observação do aluno; participar de 
reuniões, conselhos de classe, atividades civis e 
outras; manter registro das atividades de classe e 
deles prestar contas quando solicitado; exercer a 
coordenação de área de estudo; integrar órgãos 
complementares da escola; manter um fluxo 
constante da comunicação com os pais dos alunos, 
visando a uma participação mútua da educação dos 
alunos; realizar outras tarefas afins. 
 
1.4.16 Secretário de Escola 



  
 
Município de Flores da Cunha – Concurso Público 01/2011                                                                                Edital de Abertura 01/2011 
 

                :  FUNDATEC: Informações: www.fundatec.com.br                           e-mail: concursos@fundatec.com.br - fone: 51 3320.1005  
Execução                                                                     Página 9 de 41 

Supervisionar os serviços de secretaria de 
estabelecimento de ensino, de acordo com a 
orientação do diretor; manter atualizado os 
assentamentos referentes ao corpo docente; manter 
cadastro de alunos; manter em dia a escrituração 
escolar do estabelecimento; organizar e manter 
atualizados os prontuários de legislação referente ao 
ensino; prestar informações e fornecer dados 
referentes ao ensino às autoridades escolares; 
receber taxas e demais emolumentos pagos pelos 
alunos, escriturando as informações recebidas; extrair 
certidões; escriturar livros, fichas e demais 
documentos que se refiram às notas e médias dos 
alunos, efetuando em época hábil os cálculos de 
apuração dos resultados finais; executar outras 
atividades afins. 
 
1.4.17 Técnico Agrícola 
Nas funções de agricultura: 
Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de 
cultura e de colheita, bem como sobre meios de 
defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas 
plantas; realizar culturas experimentais através de 
plantio de canteiros, bem como efetuar cálculos para 
adubação e preparo da terra; fazer demonstrações 
práticas de combate a formiga, do emprego de 
máquinas indicadas para a região, dos métodos para 
impedir a erosão do solo e a recuperação das áreas 
abandonadas; coletar amostras de plantas e árvores, 
para fins de exame, identificação e classificação; 
organizar mostruários de assistência florestais e 
ornamentais e de plantas atacadas de moléstia e 
praga, acompanhados de folhetos demonstrativos; 
aconselhar agricultores na aquisição de equipamento 
mais indicado para cada lavoura e prestar os 
ensinamentos práticos sobre a manutenção e 
conservação do mesmo. 
Nas funções de pecuária: 
Orientar os criadores, fazendo demonstrações 
práticas sobre métodos de vacinação, de criações e 
contenção de animais, bem como, sobre processos 
adequados de limpeza e desinfecção estábulos, 
baias, tambos, etc; inspecionar pocilgas, tambos e 
etc; fazer transfusões de sangue; proceder a 
tuberculização e ao exame soro-aglutinação para 
verificação de moléstias; extrair sangue para fins de 
exame; colaborar em experimentações zootécnicas; 
realizar a inseminação artificial; vacinar e pesar 
animais; colaborar na orientação de exposições 
rurais; dar orientação sobre indústrias rurais de 
conservas e laticínios; fazer registro de criadores e 
agricultores; executar outras atividades afins. 
 
1.4.18 Técnico de Enfermagem – Sede, Mato Perso 
e Otavio Rocha (Cargos Cód. 25, 26 e 27) 
Fazer curativos de acordo com a orientação recebida; 
verificar temperatura, pulso e respiração e anotar os 
resultados no prontuário; aplicar vacinas; prestar 
socorro de urgência; orientar individualmente os 
munícipes em relação a sua higiene pessoal; pesar e 

medir doentes; coletar material para exames de 
laboratório; preparar o instrumental para aplicação de 
vacinas e injeções; remover aparelhos e outros 
objetos utilizados no trabalho; limpar, preparar, 
esterilizar, distribuir ou guardar materiais cirúrgicos e 
outros; desenvolver atividades de apoio no 
consultório; executar outras atividades afins. 
 
1.4.19 Técnico em Contabilidade 
Escriturar analiticamente, os atos ou fatos 
administrativos; escriturar contas correntes diversas; 
organizar boletins de receita e despesa; elaborar 
“slips” de caixa; escriturar registros contábeis; 
levantar balancetes, balanços patrimoniais e 
financeiros; operar com máquinas de contabilidade 
em geral; examinar empenhos, verificando a 
classificação e existência de saldo nas dotações; 
elaborar propostas orçamentárias; examinar 
processos de prestações de contas; conferir guias de 
juros de dívida públicas; executar outras atividades 
afins. 
 
1.4.20 Técnico em Enfermagem/Paramedico 
Desenvolver suas funções nas ambulâncias 
existentes no município, classificadas, conforme as 
determinações da portaria ministerial 2048 de 05 de 
novembro de 2002, que regulamenta todo o serviço 
de atendimento pré-hospitalar móvel e de transporte 
inter-hospitalar; ordenar o atendimento às urgências e 
emergências, garantindo o acolhimento, primeiro 
atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e 
médias urgências, estabilização e referência 
adequada dos pacientes graves dentro do sistema 
único de saúde, por meio do acionamento e 
intervenção das centrais de regulação de urgência; 
realizar procedimentos básicos no atendimento pré-
hospitalar, em geral com supervisão médica, ainda 
que à distância, ou seja, podem ser supervisionados 
via rádio, no caso de atendimento nas ambulâncias; 
executar outras atividades afins. 
 
1.4.21 Tesoureiro 
Receber numerários e efetuar pagamentos; 
responder individualmente por valores depositados; 
fornecer numerários para pagamentos externos; 
informar ou dar pareceres em processos da 
competência da tesouraria; elaborar, diariamente, o 
boletim de caixa; efetuar depósitos nas agências 
credenciadas da rede bancária; endossar e assinar 
cheques; movimentar contas bancárias; assinar 
conhecimentos e demais documentos relativos ao 
movimento de valores; controlar, diariamente, os 
saldos das contas bancárias; efetuar a conferência 
dos extratos bancários; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 
auxiliares; executar outras atividades afins. 

2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

2.1 DA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
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Os candidatos aprovados preencherão as vagas 
descritas neste Edital e os demais aprovados no 
cargo formarão um cadastro de reserva cuja 
admissão estará condicionada à liberação e/ou 
criação futura de vagas e ao prazo de validade deste 
Concurso Público.  

2.2 DA VALIDADE 

Este Concurso Público terá validade de 02 (dois) 
anos a contar da data de publicação do Edital de 
homologação do resultado em jornal de circulação do 
Município de Flores da Cunha, podendo vir a ser 
prorrogado uma única vez por igual período, a critério 
do Município de Flores da Cunha. 

2.3 DE RESERVAS DE COTAS 

2.3.1 DO CADASTRO DE PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA 

2.3.1.1 Aos portadores de deficiência é assegurado o 
direito de inscrição no Concurso Público de que trata 
este Edital, podendo concorrer a 5% (cinco por cento) 
das vagas, desde que haja compatibilidade entre as 
atribuições do emprego pretendido, e a deficiência de 
que forem portadores, conforme disposto no Decreto 
Federal n.º 3.298, de 20/12/1999, publicado no Diário 
Oficial da União, de 21.12.1999. 

2.3.1.2 Quando do preenchimento da inscrição, o 
candidato deverá declarar a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, comprovando-a por meio de atestado 
médico, que deverá ser encaminhado para a 
FUNDATEC, via SEDEX, para o endereço, na Rua 
Prof. Cristiano Fischer nº 2012, Bairro: Partenon, 
Porto Alegre/RS, CEP 91410-000 impreterivelmente, 
até o dia 15/04/2011. A data de emissão do atestado 
deve ser posterior ao dia 28/03/2010 (no máximo 01 
ano antes da data de publicação deste Edital). Nos 
atestados médicos relativos à comprovada deficiência 
auditiva, deverá constar, claramente, a descrição dos 
grupos de frequência auditiva comprometidos. Não 
será homologada a inscrição (na condição de 
portador de deficiência) de candidato que descumprir 
qualquer das exigências aqui apresentadas. Caso 
necessite de condições especiais para a realização 
da prova, deverá formalizar o pedido por escrito e 
enviar por SEDEX no endereço da FUNDATEC. A 
Comissão Executiva de Concurso e Processo 
Seletivo examinará a possibilidade operacional de 
atendimento à solicitação. 
2.3.1.3 Os portadores de deficiência participarão da 
seleção em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação, 
à duração e ao horário de realização da prova. 

2.3.1.4 Se aprovados e classificados nos respectivos 
cargos, os candidatos portadores de deficiência, por 
ocasião da etapa de avaliação médica na admissão, 

serão submetidos a perícias específicas, a fim de 
verificar a existência da deficiência declarada no ato 
da inscrição e sua compatibilidade com o exercício 
das atribuições do cargo. 

2.3.1.5 O candidato portador de deficiência que não 
declarar essa condição por ocasião da inscrição não 
poderá, posteriormente, interpor recurso em favor de 
sua situação. 
2.3.1.6 O grau de deficiência de que for portador o 
candidato, não poderá ser invocado como causa de 
aposentadoria por invalidez. 

2.3.1.7 O candidato, aprovado na prova teórico-
objetiva, que no ato da inscrição se declarar portador 
de deficiência, além de figurar na lista geral de 
classificação, terá seu nome publicado em relação à 
parte, observado a respectiva ordem de classificação. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas no período 
determinado no cronograma de execução, pela 
Internet, no endereço www.fundatec.com.br.  

3.1.1 A Fundatec e o MUNICÍPIO DE FLORES DA 
CUNHA disponibilizarão computadores para acesso à 
Internet durante o período de inscrições, na Rua 
Professor Cristiano Fischer, nº 2012, Partenon, em 
Porto Alegre e no Museu Municipal, sito Av. 25 de 
Julho, nº 1608, Centro, em Flores da Cunha, no 
horário de atendimento ao público.  

3.2 Procedimentos para Inscrições - Acessar o 
endereço www.fundatec.com.br, a partir das 10 horas 
do primeiro dia determinado no cronograma e acessar 
“Concurso Público 01/2011 do MUNICÍPIO DE 
FLORES DA CUNHA. O candidato encontrará o 
Edital de Abertura, Extrato do Edital e Inscrições – 
Abertas. Deverá ler o Edital de Abertura para 
conhecimento das normas reguladoras do Concurso 
Público 01/2011.  

3.3 As inscrições serão submetidas ao sistema até às 
23 horas e 59 minutos do dia 14/04/2011. Durante o 
processo de inscrição, será emitido o boleto bancário 
com a taxa de inscrição, sendo que o pagamento 
deverá ser efetuado em agencias bancárias, até o dia 
do vencimento indicado no boleto. O sistema de 
inscrições permitirá o débito em conta no banco 
emissor do boleto. O boleto bancário quitado será o 
comprovante de inscrição. Após dois dias úteis 
bancários do pagamento, o candidato poderá 
consultar no endereço do site da FUNDATEC, 
www.fundatec.com.br e confirmar o pagamento de 
seu pedido de inscrição.  

3.3.1 O candidato deverá ficar atento para o dia de 
vencimento do boleto bancário. O sistema de 
inscrições permitirá ao candidato reimprimir seu 
boleto bancário, com nova data de vencimento até o 
dia 15/04/2011, sendo que o pagamento deverá ser 
efetuado impreterivelmente até o dia de vencimento. 
Não serão aceitos pagamentos efetuados após a esta 
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data. 

3.3.2 Não serão considerados os pedidos de inscrição 
via internet, que deixarem de ser concretizados por 
falhas de computadores, congestionamento de linhas 
ou outros fatores de ordem técnica.  

3.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o 
número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O 
candidato que não o possuir, deverá solicitá-lo nos 
postos credenciados, localizados em qualquer 
agência do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica 
Federal, dos Correios ou na Receita Federal em 
tempo hábil, isto é, antes do término das inscrições. 

3.5 O candidato inscrito via Internet terá exclusiva 
responsabilidade sobre as informações cadastrais 
fornecidas, sob as penas da lei.  

3.6 A Fundatec encaminha ao candidato e-mail 
meramente informativo, ao endereço eletrônico 
fornecido na ficha de inscrição, não isentando o(a) 
candidato(a) de buscar  as informações nos locais 
informados no Edital. O site da FUNDATEC, 
www.fundatec.com.br será fonte permanente de 
comunicação de avisos e editais, além das 
publicações no mural da Prefeitura dos extratos do 
Edital de Abertura e do dia e local de realização das 
provas. 

3.7 DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 

* Ver Quadro demonstrativo 1.1 

3.8 DA REGULAMENTAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.8.1 O candidato poderá inscrever-se para o 
Concurso Público 01/2011 do MUNICÍPIO DE 
FLORES DA CUNHA, mediante a inscrição pela 
internet e o pagamento do valor correspondente, 
desde que atenda às exigências do cargo, conforme 
especificado nos itens 1.1 e 1.4 deste Edital. 

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

3.8.3 O candidato é responsável pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição, arcando com as 
consequências de eventuais erros de preenchimento 
daquele documento. A opção de cargo não poderá 
ser trocada após e efetivação do pagamento do 
boleto bancário. 

3.8.4 O candidato deverá identificar claramente na 
ficha de inscrição, o nome do cargo para o qual 
concorre, sendo de sua inteira responsabilidade o 
preenchimento correto.  

3.8.5 O candidato poderá inscrever-se para mais de 
um cargo, conforme quadro demonstrativo 1.1, desde 
que atenda às exigências de cada cargo e as provas 
sejam realizadas em turnos diferentes, conforme 
Quadro de Realização das Provas. 

3.8.6 O CPF é informação indispensável para a 
inscrição.  

3.8.7 A opção pelo cargo deve ser efetivada no 
momento da inscrição, sendo vetada ao candidato 
qualquer alteração posterior ao pagamento da taxa de 
inscrição. Havendo necessidade de alteração, deverá 
efetuar uma nova inscrição. 

3.8.8 Não haverá devolução do valor da taxa paga. 

3.8.9 Serão canceladas as inscrições pagas com 
cheque, agendamentos bancários e outros meios, 
sem a devida provisão de fundos. Não serão 
homologadas as inscrições cujos boletos não forem 
pagos.  

3.8.10 Cabe exclusivamente ao candidato a decisão 
sobre suas condições de concorrer ao presente 
Concurso Público quanto à observância da 
escolaridade e de outros requisitos exigidos. 

3.8.11 Na hipótese de pagamento em duplicidade da 
mesma inscrição, a devolução terá os descontos de 
custas bancárias e será feito exclusivamente na sede 
da FUNDATEC, Rua Professor Cristiano Fischer, nº 
2012, Porto Alegre, RS, mediante solicitação escrita 
circunstanciando o pedido. Será feito o agendamento 
do pagamento. 

3.8.12 Caso necessite de condições especiais para a 
realização da prova, o candidato deverá formalizar o 
pedido por escrito e/ou pela ficha eletrônica de 
inscrição, e entregar o atestado médico que o 
justifique até o último dia do período de pagamento 
das inscrições no endereço da FUNDATEC ou 
remetê-lo por SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. 
Cristiano Fischer, nº 2012, Porto Alegre, RS, CEP 
91.410-000, até a data de 15/05/2011. Se houver 
necessidade de tempo adicional, a justificativa deverá 
conter parecer emitido por especialista da área de 
deficiência. A Comissão do Concurso examinará a 
possibilidade operacional de atendimento à 
solicitação. Não será homologado o pedido de 
condições especiais para a realização da prova de 
candidato que descumprir quaisquer das exigências 
aqui apresentadas. Os atestados médicos terão valor 
somente para este Concurso, não sendo devolvidos 
aos candidatos.  

3.8.13 A candidata que tiver necessidade de 
amamentar deverá entregar o atestado de 
amamentação até o dia 15/05/2011 e, durante a 
realização da prova, levar acompanhante, que ficará 
em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata que 
não levar acompanhante não realizará a prova. Não 
haverá compensação do tempo de amamentação ao 
tempo da prova da candidata. A FUNDATEC não se 
responsabilizará por acompanhantes menores de 
idade durante a realização das provas.  

3.9 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.9.1 Nacionalidade brasileira ou portuguesa. Em 
caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
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pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos 
políticos, nos termos do §1º do art. 12 da Constituição 
Federal de 1988. 

3.9.2 Estar em gozo dos direitos civis e políticos. 

3.9.3 Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos até a admissão. 

3.9.4 Ter habilitação específica de escolaridade e 
outros requisitos exigidos para o cargo, quando da 
admissão. 

3.9.5 Estar de acordo com as normas do presente 
Concurso Público. 

3.9.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das 
atribuições do cargo. 

3.10 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.10.1 A homologação do pedido de inscrição será 
dada a conhecer aos candidatos pelo site 
www.fundatec.com.br em Inscrições Homologadas 
– Preliminares, conforme cronograma. 

3.10.2 Da não homologação da inscrição, cabe 
recurso, que deverá ser dirigido em formulário à 
Comissão de Concursos Públicos da FUNDATEC, 
formulado no prazo máximo de 72h úteis da 
publicação da lista dos homologados, e protocolado 
junto ao Protocolo da FUNDATEC, no horário das 9h 
às 17h, via Fac-símile ou SEDEX, com dados do 
candidato circunstanciando o pedido, obedecendo 
rigorosamente o prescrito neste Edital. O candidato 
poderá usar também Formulário Eletrônico, que 
será disponibilizado no site www.fundatec.com.br e 
enviar das 0 (zero) horas do primeiro dia previsto no 
Cronograma de Execução até as 24 horas do último 
dia do referido cronograma, obedecendo aos mesmos 
regramentos contidos no item 3.10. 

3.10.3 Nova lista de homologados dará ciência do 
deferimento dos candidatos que tiveram sua 
homologação aceita, em até 04 (quatro) dias úteis 
antes da realização das provas no endereço 
www.fundatec.com.br, Homologação das Inscrições 
– Lista Definitiva, conforme cronograma de 
execução. 

3.10.4 Serão indeferidos os pedidos de inscrições 
como portador de deficiência, dos candidatos que não 
apresentarem o atestado médico conforme previsto 
nos itens 2.3.1.2. 

4 DAS PROVAS 

4.1. A prova teórico-objetiva de cada cargo será 
eliminatória, constituída de 40 (quarenta) questões, 
elaboradas com base nos programas, Anexo III e 
Quadro Demonstrativo de Provas, Anexo I. O 
candidato terá 03 (três) horas para a resolução da 
prova.  

4.2 As questões da prova teórico-objetiva serão de 

múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, 
D e E) e 1 (uma) única resposta correta. 

4.3 Para os cargos de professores haverá prova de 
títulos, na área de atuação, de caráter classificatório. 

4.4 Para os cargos de Motorista e Operador de 
Máquinas haverá prova prática, na área de atuação, 
de caráter eliminatório. 

4.5 Poderá ser passível de responsabilidade por 
crime o candidato que fraudar o presente Concurso 
Público. 

5 DA REALIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICO-
OBJETIVA  

5.1 A prova teórico-objetiva para todos os cargos 
será realizada no município de Flores da Cunha/RS. 
A divulgação de dia, locais e horários específicos de 
aplicação, conforme Cronograma de Execução será 
feita em mural da Prefeitura, na FUNDATEC e no 
endereço www.fundatec.com.br, no prazo de 08 
(oito) dias de antecedência da data de aplicação da 
mesma. É de inteira responsabilidade do candidato a 
identificação correta de seu local de realização da 
prova e o comparecimento no horário determinado. 

5.2 O ingresso na sala de provas será permitido 
somente ao candidato que apresentar documento de 
identidade que originou a inscrição: Cédula de 
Identidade ou Carteira expedida pelos Comandos 
Militares ou pelas Secretarias de Segurança Pública; 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; Órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional ou Conselho de Classe; Carteira 
de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional 
de Habilitação - modelo novo (somente modelo 
aprovado pelo Artigo 159 da Lei nº 9.503 de 23 de 
setembro de 1997); Passaporte (no prazo de 
validade); Carteira Funcional do Ministério Público. 

5.2.1 O documento de identidade deverá estar em 
perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que 
permita o reconhecimento do candidato. 

5.2.2 Não serão aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), 
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade. Não será aceita cópia do documento 
de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
do documento. 

5.2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) 
dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio, assim como apresentação de outro 
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documento com foto e assinatura. 

5.2.4 A identificação especial será exigida, também, 
ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador. 

5.2.5 A identificação especial será julgada pela 
Comissão Executiva do Concurso. Se, a qualquer 
tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, 
visual, grafológico ou por investigação policial, ter o 
candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas 
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado 
do Concurso Público. 

5.3 Por ocasião da realização das provas, o candidato 
que não apresentar documento de identificação 
original e/ou a identificação especial não for 
considerado favorável pela Comissão Executiva de 
Concurso e Processo Seletivo, poderá ser eliminado 
automaticamente do Concurso público em qualquer 
etapa. 

5.4 O candidato deverá comparecer ao local 
designado, com antecedência mínima de meia hora, 
munido de documento de identidade, caneta tipo 
esferográfica, com tinta azul ou preta de ponta 
grossa. 

5.5 Não será permitida a entrada, no prédio da 
realização das provas, do candidato que se 
apresentar após dado o sinal sonoro indicativo de 
início de prova. Estando no interior do prédio, o 
candidato só poderá ingressar na sala de provas, se 
acompanhado por fiscal da coordenação.  

5.5.1 Ao entrar na sala de realização de prova o 
candidato não poderá manusear e/ou consultar 
nenhum tipo de material.  

5.6 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, 
seja qual for o motivo alegado, tampouco será 
aplicada prova fora do local e horário designado por 
Edital. 

5.7 Durante a realização da prova, não serão 
permitidas consultas de espécie alguma, bem como o 
uso de máquina calculadora, fones de ouvido, 
gravador, pagers, notebook, telefones celulares ou 
quaisquer outros aparelhos similares. O candidato 
que se apresentar no local da prova com qualquer 
tipo de aparelho eletrônico deverá, ao entrar na sala, 
logo após a identificação, desligá-lo. A FUNDATEC 
não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos e equipamentos eletrônicos ocorridos durante 
a realização das provas.  

5.7.1 O candidato, durante a realização da prova, não 
poderá usar óculos escuros e acessórios de 
chapelaria tais como boné, chapéu, gorro, bem como 
cachecol, manta e luvas. 

5.8. Em cima da classe, o candidato deverá ter 
somente caneta esferográfica de cor azul ou preta e 

documento de identidade.  

5.8.1 O candidato só poderá retirar-se do recinto da 
prova, portando o caderno de provas, após 01 hora e 
30 minutos do início da mesma. 

5.9 Ao término da prova, o candidato entregará ao 
fiscal da sala a grade de respostas devidamente 
preenchida.  

5.10 O candidato deverá assinalar suas respostas na 
grade de respostas com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta de ponta grossa. O preenchimento da 
grade de respostas é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder de acordo com as 
instruções específicas contidas neste edital, na prova 
e na grade de respostas. 

5.11 Em hipótese alguma haverá substituição da 
grade de respostas por erro ou desatenção do 
candidato. 

5.12 Não serão computadas as questões não 
assinaladas na grade de respostas e nem as 
questões que contiverem mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

5.13 Não será permitida a permanência de 
acompanhante do candidato, ou pessoas estranhas 
ao Concurso Público, nas dependências do local 
onde for aplicada a prova. 

5.14 O tempo de permanência na sala de prova é de, 
no máximo, 03h (três horas). Os dois últimos 
candidatos deverão se retirar da sala de prova ao 
mesmo tempo, assinando a ata de sala e o lacre de 
fechamento do envelope das grades de respostas. 

5.15 Será excluído do Concurso público o candidato 
que: 

a) Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia 
para com qualquer dos examinadores, executores, 
fiscais ou autoridades presentes; 

b) For surpreendido, em ato flagrante, durante a 
realização da prova, comunicando-se com outro 
candidato, bem como se utilizando de consultas não 
permitidas; 

c) Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou 
fraudulentos, em qualquer etapa de sua realização; 

d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 
fiscal, antes de ter concluído a prova e entregue a 
grade de respostas. 

5.16 Para a segurança dos candidatos e a garantia da 
lisura do Concurso Público, a FUNDATEC poderá 
proceder, como forma de identificação, à coleta da 
impressão digital de todos os candidatos no dia de 
realização das provas, bem como usar detector de 
metais. 

5.17 No dia de realização das provas, não serão 
fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
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aplicação das provas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo das 
provas e/ou a critérios de avaliação/classificação. 

5.18 O Cronograma de Execução aponta a data 
provável de execução das provas, que poderá ser 
adiada por imperiosa necessidade, decidida pela 
Comissão de Concurso Processo Seletivo da 
FUNDATEC e do MUNICÍPIO DE FLORES DA 
CUNHA. 

 

6. DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

6.1. A prova teórico-objetiva constará de 40 
(quarenta) questões objetivas. 

6.2. Para todos os cargos (exceto para os cargos de 
Professor) o valor total da prova teórico-objetiva será 
de 100 pontos, sendo que cada questão valerá 2,5 
(dois vírgula cinco) pontos.  

6.3. Para os cargos que não tiverem provas de 
caráter eliminatório, serão considerados aprovados 
aqueles que obtiverem nota final igual ou superior a 
50 (cinquenta) pontos. 

6.4 Para os cargos que tiverem prova com conteúdos 
de caráter eliminatório nas provas teórico-objetivas, 
conforme Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo I, 
os candidatos deverão acertar, no mínimo, 50% das 
questões eliminatórias da prova. O candidato que não 
alcançar esse número mínimo estará 
automaticamente eliminado do Concurso. Os pontos 
referentes às demais partes da prova teórico-objetiva 
de caráter classificatório, serão somados à pontuação 
obtida nos conteúdos de caráter eliminatório, sendo 
considerados aprovados os candidatos que obtiverem 
nota final igual ou superior ao definido no Anexo I do 
presente edital. 

6.5. Para os cargos de Professores, o valor total da 
prova teórico-objetiva será de 90 pontos, com valor 
unitário da questão de 2,25 (dois vírgula vinte e cinco) 
pontos. Haverá prova de títulos para os candidatos 
aprovados na prova teórico-objetiva, conforme 
Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo I. O valor 
total dos títulos será de 10 pontos que será somado à 
nota da prova teórico-objetiva. 

6.6. Para os cargos de Motorista e Operador de 
Máquinas, haverá prova prática para todos os 
candidatos classificados na prova teórico-objetiva 
conforme Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo I. 
O tipo de avaliação da prova prática será apto ou 
inapto. O edital com os critérios específicos para 
Prova Prática será publicado em separado conforme 
cronograma de execução. 

6.7 A correção das Provas Teórico-objetivas será 
efetuada através de leitura digitalizada da Grade de 
Respostas do candidato. 

7 DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 

7.1 Esta etapa será aplicada somente àqueles 
candidatos considerados aprovados para os cargos 
de Professor. 

7.1.1 Os títulos deverão ser apresentados somente 
Via Sedex. Os títulos deverão ser encaminhados por 
cópia autenticada, acompanhadas da respectiva 
relação discriminativa, esta em 02 (duas) vias 
firmadas pelo candidato, para a FUNDATEC, 
Assunto: Concurso do MUNICÍPO DE FLORES DA 
CUNHA - Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, 
Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 91410-000, em 
envelope tamanho A4, e serem postados durante o 
período de entrega de títulos constante no 
Cronograma de Execução.  

7.1.2 A FUNDATEC não se responsabiliza por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do 
SEDEX a essa instituição A relação dos documentos 
apresentados, deverá estar listada dentro do 
envelope. É de inteira responsabilidade do candidato 
a apresentação dos comprovantes listados dentro do 
prazo estipulado. Os títulos serão avaliados conforme 
quadro Anexo II. 

7.1.3 Os títulos deverão guardar relação direta com 
as atribuições do cargo correspondente à respectiva 
inscrição e serão avaliados conforme previsto no 
Anexo II deste Edital. 

7.1.4 Os documentos representativos de títulos, que 
não estiverem de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não 
serão avaliados. 

7.1.5 Não serão recebidos títulos fora do prazo 
estabelecido, ou em desacordo com o previsto neste 
Edital. 

7.1.6 Por ocasião de recursos relativamente aos 
títulos, somente serão aceitos documentos que 
sirvam para esclarecer ou complementar dados 
relativos a títulos já entregues. 

7.1.7 Certificados de estágios não serão 
considerados como títulos. 

7.1.8 Não serão aceitos como títulos, documentos 
representativos de participação em cursos, 
seminários, simpósios, congressos e outros, 
concluídos após a data da publicação da relação dos 
aprovados na prova escrita. 

7.1.9 Se o nome do candidato, nos documentos 
apresentados para a prova de títulos, for diverso do 
nome que constar no Requerimento de Inscrição, 
deverá ser anexado o comprovante da alteração do 
nome (Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de 
retificação do respectivo registro civil), sob pena de 
invalidação da pontuação ao candidato. 

7.1.10 O preenchimento correto do formulário de 
relação de títulos é de inteira responsabilidade do 
candidato. 
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7.1.11 Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade 
ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, 
o candidato terá anulada a respectiva pontuação; e, 
comprovada a respectiva culpa, será excluído do 
Concurso Público. 

7.1.12 Não serão aceitos como títulos, certificados 
que não declinarem a respectiva carga horária no 
mesmo.   

7.1.13 Os títulos, Certificados ou Diplomas (fotocópia 
autenticada frente e verso), ou Declaração oficial, em 
papel timbrado da instituição de Ensino Superior de 
haver completado todos os requisitos para a obtenção 
do título, deverão ser entregues como comprovantes 
de conclusão. 

7.1.14 O curso que concedeu direito à inscrição do 
Concurso Público não será avaliado como título. 
Entretanto, o curso deverá ser nominado na relação 
de documentos. Não há necessidade de anexar o 
comprovante desse curso. 

7.1.15 Os documentos entregues como títulos não 
serão devolvidos aos candidatos. Por esse motivo, a 
entrega da cópia dos títulos deverá ser autenticada. 
Não deverão ser entregues ou encaminhados 
documentos originais, pois não serão devolvidos.  

7.2 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TÍTULOS 

7.2.1 Não serão computados os títulos que 
excederem os valores máximos expressos na tabela 
constante no Anexo II. 

7.2.2. Serão considerados apenas os títulos obtidos 
até o prazo estabelecido para divulgação dos 
aprovados, conforme especificado no Cronograma de 
Execução. 

7.2.3 Serão considerados apenas os títulos obtidos 
desde 01/01/1997, à exceção de Especialização, 
Mestrado, Doutorado, Licenciatura Plena e 
Licenciatura Curta (para professores), com data de 
expedição até o prazo estabelecido para a publicação 
dos aprovados, conforme especificado no 
Cronograma de Execução. 

7.2.4 Todo e qualquer certificado de título, em língua 
estrangeira, somente será aceito, se acompanhado 
da tradução por Tradutor Público Juramentado 
(tradução original), e, no caso de Graduação e Pós-
Graduação, da revalidação de acordo com a Lei 
Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.  

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

7.2.6 Não será considerada a participação em cursos 
ou seminários (e eventos similares), quando os 
mesmos forem parte integrante do currículo de cursos 
de graduação, especialização e/ou requisito para a 
respectiva conclusão. 

7.2.7 Diplomas e certificados deverão estar 
devidamente registrados nos órgãos competente, não 
sendo aceitas declarações para substituí-los, à 
exceção de mestrado ou doutorado, desde que as 
declarações, nestes casos, especifiquem que foram 
vencidas todas as etapas para obtenção do título. 

7.2.8 Os documentos comprobatórios dos títulos, sob 
pena de não serem aceitos, não podem apresentar 
rasuras, emendas ou entrelinhas. 

7.2.9 Não serão validados títulos que são pré-
requisitos de participação no presente Concurso 
Público. 

8 DAS PROVAS PRÁTICAS 

8.1 Para os cargos de Motorista e Operador de 
Máquinas, além da prova teórico-objetiva, serão 
chamados todos os candidatos classificados na Prova 
Teórico-Objetiva para prestar prova prática, de 
caráter eliminatório, com datas e critérios a serem 
publicados em Edital específico, conforme 
cronograma de execução. 

8.2 É de inteira responsabilidade do candidato a 
identificação correta de seu local de realização da 
prova e o comparecimento no horário determinado. 

9 DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO DO 
GABARITO E NOTA DA PROVA DE TÍTULOS 

9.1 Os pedidos de revisão do gabarito preliminar e 
das notas preliminares da prova objetiva e da prova 
de títulos terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar do primeiro dia útil subsequente ao da 
publicação, conforme cronograma de execução.  

9.2. Os recursos e pedidos de revisão poderão ser 
dirigidos somente por formulário eletrônico que 
estará disponível no site www.fundatec.com.br.  

9.3 O candidato poderá usar formulário eletrônico, 
que será disponibilizado no site www.fundatec.com.br 
e enviar da 0 (zero) hora do primeiro dia previsto no 
Cronograma até as 24 horas do 3º dia do referido 
cronograma, obedecendo aos mesmos regramentos 
contidos no item 9.  

9.3.1 Para a opção por recursos eletrônicos, o 
candidato deverá ter endereço eletrônico, e-mail, para 
confirmar o protocolo de recebimento. As orientações 
estarão disponíveis no site www.fundatec.com.br . 

9.3.2 Não serão considerados os recursos 
eletrônicos, que deixarem de ser concretizados por 
falhas de computadores, congestionamento de linhas 
ou outros fatores de ordem técnica.  

9.4 Não serão considerados os recursos formulados 
fora do prazo ou que não contenham elementos 
indicativos no item 9 deste Edital. 

9.5 Os recursos deverão ser datilografados ou 
digitados conforme modelo que será indicado no 
endereço eletrônico www.fundatec.com.br. 
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9.6 Recursos e argumentações apresentados fora 
das especificações estabelecidas neste edital e 
argumentações idênticas serão indeferidos. 

9.7 Os pontos relativos à questão eventualmente 
anulada da prova teórico-objetiva serão atribuídos a 
todos os candidatos que realizaram a prova. Se 
houver alteração do gabarito oficial preliminar da 
prova teórico-objetiva, por força de impugnações ou 
correção, as provas serão corrigidas de acordo com o 
gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma haverá 
alteração do quantitativo de questões de cada uma 
das partes da prova teórico-objetiva. 

9.8 A Banca Examinadora da Fundação Universidade 
Empresa de Tecnologia e Ciências - Fundatec e a 
Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, constituem 
última instância para recurso, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.  

9.9 Todos os recursos serão analisados, e as 
justificativas da manutenção/alteração de gabarito 
serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.fundatec.com.br, até um dia útil após a 
divulgação do Gabarito Oficial Definitivo. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

9.10 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de 
revisão de recursos, recursos de recursos e/ou 
recurso de gabarito oficial definitivo. 

9.11 As justificativas para manutenção/alteração de 
gabaritos estarão à disposição para vistas dos 
candidatos no site www.fundatec.com.br, ou na sede 
da Fundatec, Rua Prof. Cristiano Fischer, n° 2012 - 
Porto Alegre. 

9.12 Não serão aceitos recursos administrativos de 
revisão de gabarito e notas interpostos por fax-símile, 
telex, telegrama, e-mail ou outro meio que não o 
especificado neste Edital. 

 

10 DA CLASSIFICAÇÃO 

10.1 A aprovação na prova teórico-objetiva será pré-
requisito para a classificação do candidato em todos 
os cargos. 

10.2 A classificação dos candidatos inscritos e 
aprovados por cargo, conforme opção feita pelos 
mesmos no momento da inscrição, obedecerá ao 
disposto no item 6 e seus subitens. 

10.3 Em caso de empate na classificação dos 
candidatos, serão observados, sucessivamente, os 
seguintes critérios: 

10.4 Ao candidato idoso, maior de sessenta (60) 
anos, conforme Lei Federal nº 10.741/2003, o 
primeiro critério de desempate será de idade, dando-
se preferência ao de idade mais elevada, nos termos 
do artigo 27, parágrafo único, da referida Lei. 

10.4.1 Para os cargos de Nível Superior (exceto 

Professores): 
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos 
Específicos; 
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Legislação; 
d) maior pontuação na prova de Informática. 

10.4.2 Para os cargos de Professores: 
a) maior pontuação na prova de Fundamentos da 
Educação; 
b) maior pontuação na prova de 
Legislação/Estrutura e Funcionamento; 
c) maior pontuação na prova de Títulos. 

10.4.3 Para os cargos de Nível Técnico: 
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos 

Específicos; 
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Legislação; 
d) maior pontuação na prova de Informática. 

10.4.4 Para os cargos de Nível Médio (exceto 
Professores): 
a) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
b) maior pontuação na prova de Legislação; 
c) maior pontuação na prova de Informática; 
d) maior pontuação na prova de Matemática. 

10.4.5 Para os cargos de Nível Fundamental 
Completo e Incompleto: 
a) maior pontuação na prova de Língua 
Portuguesa; 
b) maior pontuação na prova de Legislação; 
c) maior pontuação na prova de Matemática. 

10.4.6 Persistindo o empate, será realizado sorteio 
público, noticiado com antecedência de 02 (dois) dias 
úteis, no site da FUNDATEC. 

10.5 A FUNDATEC não fornecerá aos candidatos 
aprovados atestado ou certificado de participação ou 
classificação no Concurso.  
 

11 DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

11.1 O MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA 
reserva-se o direito de chamar os candidatos 
aprovados no Concurso Público, de acordo com as 
respectivas ordens de classificação e cotas na 
medida de suas necessidades. A aprovação do 
candidato no Concurso Público não assegura o direito 
à admissão, mas apenas a sua expectativa, seguindo 
a respectiva ordem de classificação.  

11.2. O provimento do cargo dar-se-á conforme as 
necessidades do Município de Flores da Cunha, 
seguindo rigorosamente a ordem de classificação 
dentro do prazo de validade do concurso. 

11.3. Para o provimento do cargo, deverão ser 
apresentados os documentos que comprovem os 
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seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, ainda, gozar 
das prerrogativas contidas no artigo 12, parágrafo 1º 
da Constituição Federal; 

b) estar em dia com o serviço militar, quando do sexo 
masculino; 

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;  

d) possuir idade mínima de 18 anos; 

e) possuir a escolaridade e titulação exigida para o 
cargo; 

f) não registrar antecedentes criminais, estando em 
pleno gozo dos direitos civis e políticos; 

g) ter boa saúde física e mental, verificada através de 
inspeção realizada pelo órgão competente do 
Município,  

h) os candidatos aprovados e classificados 
considerados inaptos quando da realização do exame 
médico pré-admissional, ou que não se sujeitarem à 
realização do mesmo, serão eliminados do processo 
admissional. 

i) entregar duas fotos 3x4, cópia do documento de 
identidade, do CPF, do PIS ou PASEP e Declaração 
de Bens; 

j) preencher os requisitos previstos para cada cargo, 
descritos no item 1.1 deste Edital; apresentar a 
habilitação específica e atender aos pré-requisitos 
exigidos para o exercício do cargo no qual se 
inscreveu, que deverão estar concluídos na data da 
convocação pela Instituição; 

k) cargos de nível técnico e superior, apresentar 
declaração ou certidão de negativa de débito com o 
Conselho de Classe, no que couber. 

11.4. A admissão do candidato fica condicionada 
ainda à observância do Art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal, referente a acúmulo de cargos 
públicos. 

11.5. A admissão dos candidatos aprovados no 
Concurso dar-se-á conforme o regime jurídico vigente 
na instituição na data da admissão. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Os Editais referentes ao Concurso Público serão 
divulgados e estarão disponíveis, no painel de avisos 
da sede da Prefeitura Municipal e nos sites 
www.fundatec.com.br e www.floresdacunha.com.br.  

12.2 As inscrições de que trata este Edital implicam o 
conhecimento das presentes instruções por parte do 
candidato e seu compromisso tácito de aceitar as 
condições da sua realização. 

12.3 Será excluído do Concurso o candidato que 

fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou 
inexata. A inexatidão das informações, irregularidades 
dos documentos, ou não comprovação dos mesmos 
no prazo solicitado pelo MUNICÍPIO DE FLORES DA 
CUNHA, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se 
todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

12.4 O MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA e a 
FUNDATEC não se responsabilizarão por quaisquer 
cursos, textos ou apostilas referentes a este 
Concurso Público. 

12.5 Será eliminado o candidato que for apanhado 
em flagrante utilizando-se de materiais não permitidos 
ou utilizando-se de qualquer meio na tentativa de 
burlar a prova. 

12.6 O candidato convocado pelo MUNICÍPIO DE 
FLORES DA CUNHA, que não comparecer no prazo 
estipulado, estará excluído do Concurso Público, 
exceto para os cargos de Professor que, ao 
comparecer e não aceitar a vaga oferecida, optar pela 
sua inclusão no final da relação dos candidatos 
classificados, será reposicionado; fato que deverá ser 
requerido por escrito para segunda convocação. 

12.7 O candidato convocado por Edital publicado em 
Jornal de circulação no Município de Flores da Cunha 
e no painel de avisos da sede da Prefeitura Municipal, 
deverá apresentar-se e entregar os documentos 
necessários conforme solicitado pela instituição ou 
solicitar prorrogação por escrito e por igual período, 
prazo máximo de 10 dias a contar da publicação. 

12.8 As despesas para comparecimento às provas ou 
quaisquer etapas do Concurso, inclusive no caso 
eventual de reaplicação de provas, serão de 
responsabilidade do candidato. 

12.9 Qualquer ação judicial decorrente deste 
Concurso Público deverá ser ajuizada no Foro da 
Comarca de Flores da Cunha, RS, excluindo-se 
qualquer outro Foro. 

12.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe 
de Concurso da FUNDATEC em conjunto com a 
Comissão do Concurso Público do MUNICÍPIO DE 
FLORES DA CUNHA. 

 
Flores da Cunha, 28 de março de 2011. 

 
Ernani Heberle 

Prefeito Municipal de Flores da Cunha 
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ANEXO I - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS 
 

Cargo 
Componentes das 
Provas/  
Caráter (*) 

N° de 
Questões 

Pontos/ 
Questão 

N° Mínimo de 
Acertos p/ 

Componente 

Nº 
Mínimo 

de 
Acertos 
do Total 

Nº 
mínimo 

de 
Pontos 
do total 

Nível Superior 

Língua Portuguesa (C) 
Legislação (C) 
Informática (C) 
Conhecimentos Específicos 
(E/C) 

10 
07 
07 
16 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

- 
- 
- 

08 

20 50,00 

Professores 

Língua Portuguesa (C) 
Legislação/Estrutura e 
Funcionamento (C) 
Fundamentos da Educação 
(E/C) 

12 
 

12 
16 

2,25 
 

2,25 
2,25 

- 
 
- 

08 

20 45,00 

Prova de Títulos (C) - 10,00 - - - 

Nível Técnico  

Língua Portuguesa (C) 
Legislação (C) 
Informática (C) 
Conhecimentos Específicos 
(E/C) 

10 
10 
10 
10 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

- 
- 
- 

05 

20 50,00 

Nível Médio  

Língua Portuguesa (C) 
Legislação (C) 
Informática (C) 
Matemática (C) 

10 
10 
10 
10 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

- 
- 
- 
- 

20 50,00 

Nível 
Fundamental 
Incompleto - 
Motorista e 
Operador de 
Máquinas 

Língua Portuguesa(C) 
Matemática(C) 
Legislação(C) 

15 
15 
10 

2,50 
2,50 
2,50 

- 
- 
- 

20 50,00 

Prova Prática (E) Critérios a serem publicados em edital específico. 

Nível 
Fundamental 
Completo e 
Incompleto 

Língua Portuguesa(C) 
Matemática(C) 
Legislação(C) 

15 
15 
10 

2,50 
2,50 
2,50 

- 
- 
- 

20 50,00 

(*) Caráter: (E) Eliminatório (C) Classificatório     (E/C) Eliminatório/Classificatório. 
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ANEXO II – PROVA DE TÍTULOS 
 
 

a) Constituem-se em títulos, os comprovantes de participação em cursos, seminários, simpósios ou congressos, não 
integrantes do currículo de cursos de graduação, e/ou requisito para a respectiva conclusão. 

b) Serão aceitos como cursos, os seguintes eventos: - treinamentos, oficinas, workshops, e similares. 

c) Não constitui título a participação em cursos, simpósios, congressos, etc., como docente ou organizador. 

d) Não serão considerados os seguintes documentos representativos de títulos:  

1. que apresentem nome diferente do que constar da ficha de inscrição, e estiver desacompanhado do documento 
comprobatório da alteração formal; 

2. com prazo de conclusão de curso, seminário, simpósio ou congresso, posterior ao dia da publicação da relação 
dos aprovados na prova escrita; 

3. que não portem a carga horária mínima exigida para especialização Lato Sensu;  
4. que ultrapassem o número máximo permitido de pontos;  
5. carentes de assinatura do representante legal do órgão/instituição emissor; 
6. não relacionados com as atribuições do cargo pretendido; 
7. usados como comprovante da escolaridade necessária para o cargo pretendido. 

TÍTULOS 

Item CARGOS: Professores (todos) 
QUANTIDADE DE 

TÍTULOS (MÁXIMO) 

VALOR 
UNITÁRIO 
(PONTOS) 

VALOR 
MÁXIMO 

(PONTOS) 

1 Mestrado ou Doutorado. 1 3 3 

2 Especialização. 1 2 2 

3 
Certificados de Participação em Cursos, 
Seminários, Simpósios, Congressos, Oficinas, 
Workshops, relacionados com o cargo e afins. 

5 1 5 

 TOTAL GERAL EM TÍTULOS - - 10 

 
 

Os Modelos de Requerimento para Recursos e Entrega de Títulos estarão disponíveis no Endereço Eletrônico 
www.fundatec.com.br nas datas estipuladas no cronograma. 
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ANEXO III – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 
 
 

Ver Anexo I - Quadro Demonstrativo de Provas para conhecimento das partes integrantes da prova teórico-
objetiva. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
(Motorista e Operador de Máquinas) 

  
LÍNGUA PORTUGUESA: 
As questões de Língua Portuguesa versarão sobre o programa abaixo. Não serão elaboradas questões que envolvam 
o conteúdo relativo ao Acordo Ortográfico promulgado pelo Decreto n.º 6.583, de 29/09/2008. 
 
1. Interpretação de textos. 
1.1 Leitura e compreensão de informações. 
1.2 Identificação de idéias principais e secundárias. 
1.3 Intenção comunicativa. 
2. Vocabulário. 
2.1 Sentido de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Sinônimos e antônimos. 
3. Aspectos linguísticos. 
3.1 Grafia correta de palavras. 
3.2 Separação silábica. 
3.3 Localização da sílaba tônica. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Relação entre letras e fonemas. 
3.6 Família de palavras. 
3.7 Flexão dos substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. 
3.8 Emprego de verbos regulares e irregulares. 
3.9 Emprego e classificação dos numerais. 
3.10 Emprego de preposições, combinações e contrações. 
3.11 Emprego dos advérbios. 
3.12 Noções básicas de concordância nominal e verbal. 
3.13 Regras gerais de regência nominal e verbal. 
3.14 Sinais de pontuação: 
3.14.1 Emprego do ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. 
3.14.2 Usos da vírgula e do ponto-e-vírgula. 
3.14.3 Emprego dos dois pontos. 
3.14.4 Uso do travessão. 
 
Bibliografia: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. 
 
MATEMÁTICA: 
1. Sistema de numeração decimal. 
2. Sistema romano de numeração. 
3. Números naturais: 4 operações, problemas e expressões numéricas. 
4. Divisibilidade, divisores e MDC. 
5. Números primos e decomposição em fatores primos. 
6. Múltiplos e MMC. 
7. Números fracionários: leitura, tipos, equivalência, simplificação, redução, comparação, 4 operações e problemas. 
8. Números decimais: leitura, escrita de fração e número decimal, comparação, 4 operações e problemas. 
9. Sistema monetário. 
10. Sistema de medidas: comprimento, superfície, capacidade, massa e tempo. Problemas. 
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11. Figuras geométricas. 
12. Perímetro e área. 
 
Bibliografia: 
1. PASSOS, Ângela. De olho no futuro - 4ª série. Matemática. São Paulo: Quinteto Editorial, 1996. 
2. BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha. Matemática – Pode contar comigo. 4ª série. São Paulo: 

FTD, 2001. 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
Constituição Federal arts. 196 a 200 
Lei Orgânica Municipal 
Lei municipal nº 1.493/91 (Estatuto Servidores Municipais). 
Legislação de Trânsito: Legislação de Trânsito. Do Sistema Nacional do Trânsito. Das Normas Gerais de Circulação 
e Conduta. Dos Pedestres e Condutores de Veículos não Motorizados. Dos Equipamentos Obrigatórios. Do 
Cidadão. Da Educação Para o Trânsito. Da Sinalização de Trânsito. Dos Veículos. Da Condução de Escolares. Da 
Habilitação. Das Infrações. Das Penalidades e Multas. Das Medidas Administrativas. Do Processo Administrativo. 
Dos Crimes de Trânsito. Sinalização de regulamentação. Sinalização de advertência 
 
 Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
 
Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – disponível em http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm  

 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
Cargos: Agente de Serviços Complementares – Operário Especializado, Agente de Serviços Complementares 

– Cozinheiro e Pedreiro 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
As questões de Língua Portuguesa versarão sobre o programa abaixo. Não serão elaboradas questões que envolvam 
o conteúdo relativo ao Acordo Ortográfico promulgado pelo Decreto n.º 6.583, de 29/09/2008. 
 
1. Interpretação de textos. 
1.1 Leitura e compreensão de informações. 
1.2 Identificação de idéias principais e secundárias. 
1.3 Intenção comunicativa. 
2. Vocabulário. 
2.1 Sentido de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Sinônimos e antônimos. 
3. Aspectos linguísticos. 
3.1 Grafia correta de palavras. 
3.2 Separação silábica. 
3.3 Localização da sílaba tônica. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Relação entre letras e fonemas. 
3.6 Família de palavras. 
3.7 Flexão dos substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. 
3.8 Emprego de verbos regulares e irregulares. 
3.9 Emprego e classificação dos numerais. 
3.10 Emprego de preposições, combinações e contrações. 
3.11 Emprego dos advérbios. 
3.12 Noções básicas de concordância nominal e verbal. 
3.13 Regras gerais de regência nominal e verbal. 
3.14 Sinais de pontuação: 
3.14.1 Emprego do ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. 
3.14.2 Usos da vírgula e do ponto-e-vírgula. 
3.14.3 Emprego dos dois pontos. 
3.14.4 Uso do travessão. 
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Bibliografia: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. 
 
MATEMÁTICA: 
1. Sistema de numeração decimal. 
2. Sistema romano de numeração. 
3. Números naturais: 4 operações, problemas e expressões numéricas. 
4. Divisibilidade, divisores e MDC. 
5. Números primos e decomposição em fatores primos. 
6. Múltiplos e MMC. 
7. Números fracionários: leitura, tipos, equivalência, simplificação, redução, comparação, 4 operações e problemas. 
8. Números decimais: leitura, escrita de fração e número decimal, comparação, 4 operações e problemas. 
9. Sistema monetário. 
10. Sistema de medidas: comprimento, superfície, capacidade, massa e tempo. Problemas. 
11. Figuras geométricas. 
12. Perímetro e área. 
 
Bibliografia: 
1. PASSOS, Ângela. De olho no futuro - 4ª série. Matemática. São Paulo: Quinteto Editorial, 1996. 
2. BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha. Matemática – Pode contar comigo. 4ª série. São 

Paulo: FTD, 2001. 
 
LEGISLAÇÃO: 
Constituição Federal arts. 196 a 200 
Lei Orgânica Municipal 
Lei municipal nº 1.493/91 (Estatuto Servidores Municipais). 
 

 
NÍVEL MÉDIO  

Cargos: Agente Administrativo, Fiscal de Posturas/Obras e Meio Ambiente, Secretário de Escola e 
Tesoureiro. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
As questões de Língua Portuguesa versarão sobre o programa abaixo. Não serão elaboradas questões que envolvam 
o conteúdo relativo ao Acordo Ortográfico promulgado pelo Decreto n.º 6.583, de 29/09/2008. 
 
1. Análise e interpretação de texto. 
1.1 Compreensão global do texto. 
1.2 Estrutura do texto e dos parágrafos. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Elementos de coesão. 
1.5 Inferências. 
1.6 Efeitos de sentido. 
2. Vocabulário. 
2.1 Significado de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituições de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras. 
2.4 Denotação e conotação. 
3 Aspectos linguísticos. 
3.1 Ortografia: emprego de letras. 
3.2 Fonética: relações entre fonemas e letras; classificação dos fonemas; encontros consonantais e vocálicos; 
dígrafos. 
3.3 Acentuação gráfica. 
3.4 Emprego e flexão das classes gramaticais. 
3.5 Relações morfossintáticas. 
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3.6 Vozes verbais. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Crase. 
3.10 Processos de coordenação e subordinação. 
3.11 Pontuação. 
3.12 Nexos. 
3.13 Equivalência de estruturas. 
 
Bibliografia: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. 
3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
Constituição Federal arts. 196 a 200 
Lei Orgânica Municipal 
Lei Federal nº 8.666/93 (Lei Licitações)  
Lei municipal nº 1.493/91 (Estatuto Servidores Municipais). 
 
 
INFORMÁTICA: 
1. Conhecimentos dos sistemas operacionais Microsoft Windows XP Professional e Windows 7 Professional : 
(1) saber identificar, usar e configurar os componentes da Área de Trabalho, do Menu Iniciar (Programas, 
Documentos, Painel de Controle, Pesquisar, Ajuda e suporte, Executar e Desligar o computador), as Propriedades da 
Barra de Tarefas e do menu Iniciar e o Gerenciador de tarefas, utilizando menus, ícones, teclado e/ou mouse. (2) 
Windows Explorer, Meu Computador/Computador, Painel de Controle e Lixeira: identificar, usar e configurar 
ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; utilizar funcionalidades dos programas e 
aplicativos através de menus, ícones, teclado e/ou mouse; (3) realizar ações e operações sobre arquivos e pastas: 
copiar, mover, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades, etc.; e (4) 
identificar e utilizar nomes válidos para arquivos e pastas. 
2. Conhecimentos sobre os programas Microsoft Word 2003 e versões superiores: (1) saber identificar, 
caracterizar, usar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, configurar um 
documento, utilizado barra de ferramentas, menus, ícones, guias, grupos, botões, teclado e/ou mouse; (3) identificar e 
utilizar os ícones das barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar, 
configurar e reconhecer a formatação de textos e documentos; (4) identificar e utilizar os botões das guias 
Início,Inserir, Layout da Página, Referências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer 
a formatação de textos e documentos. 
3. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2003 e versões superiores: (1) saber identificar, 
caracterizar, usar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) definir e identificar célula, planilha e pasta; (3) abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizando barra de 
ferramentas, menus, ícones, guias, grupos, botões, teclado e/ou mouse; (4) identificar e usar os ícones das barras de 
ferramentas padrão, desenho, formatação e bordas para formatar, configurar e reconhecer a formatação de textos e 
documentos; (5) identificar e utilizar os botões das guias Início, Inserir, Layout da página, Fórmulas, Dados, Revisão e 
Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação documentos. 
4. Conhecimentos sobre Internet, Intranet e Correio Eletrônico: conceituar, identificar, caracterizar e diferenciar 
Internet, Intranet e Correio Eletrônico. Internet Explorer 6 e versões superiores: (1) identificar o ambiente, 
características e componentes da janela principal do Internet Explorer; (2) identificar e usar as funcionalidades da 
barra de Ferramentas e do Explorer; (3) identificar e usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Exibir, 
Favoritos, Ferramentas e Ajuda; (4) identificar e usar as funcionalidades das barras de Menus, Favoritos, Botões do 
Modo de Exibição de Compatibilidade, Barra de Comandos, Barra de Status. Firefox 3.6 e versões superiores: (1) 
identificar o ambiente, características e componentes da janela principal do Internet Explorer; (2) identificar e usar as 
funcionalidades das barras de Menus, Ferramentas, Favoritos, Barra de Comandos e Barra de Status; (3) identificar e 
usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Exibir, Histórico, Favoritos, Ferramentas e Ajuda.   Outlook 
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Express 6 e versões superiores e MS Outlook 2003 e versões superiores: (1) identificar o ambiente, 
características e componentes da janela principal; (2) identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus 
(Arquivo, Editar, Exibir, Ferramentas, Mensagem e Ajuda), Ferramentas e Modos de Exibição, do MS Outlook; (3) 
identificar e usar a barra de menus e ícones da barra de ferramentas do Outlook Express; e (4) identificar e saber 
abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, enviar e receber e-mail, utilizando funcionalidades 
da barra de ferramentas, menus, ícones, botões, teclado e/ou mouse. 
Bibliografia: 
1. BATTISTI, Júlio. Windows XP – Home & Professional Para Usuários e Administradores. Rio de Janeiro: Axcel 
Books do Brasil Editora, 2002. 
2. PREPPERNAU, Joan; COX, Joyce. Windows 7 – Passo a Passo. Porto Alegre: Bookman, 2010 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft, Windows XP Professional e versões superiores. (Ajuda 
eletrônica integrada ao MS Windows XP Professional e versões superiores). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2003 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa MS Word 2003 e versões superiores). 
5. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2003 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa MS Excel 2003 e versões superiores). 
6. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 6 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa Internet Explorer 6 e versões superiores). 
7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2003 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada 
ao Programa MS Outlook 2003 e versões superiores). 
8. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Outlook Express 6 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa Outlook Express 6 e versões superiores). 
9. MOZILLA. Ajuda do Firefox 3 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Firefox 3 e versões 
superiores). 
 
MATEMÁTICA: 
Números Reais - operações, propriedades, expressões e problemas. Expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração de produtos notáveis, equações fracionárias. Semelhança de triângulos -Teorema de Tales. 
Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Conjuntos Numéricos: Noções 
básicas, operações e problemas de aplicação. Equações de 1º e 2º graus: resolução de equações, problemas de 
aplicação e análise de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Sistema monetário brasileiro. Razões e 
proporções: grandezas direta e inversamente proporcionais; divisão de um número em partes direta e inversamente 
proporcionais. Regra de três simples e composta. Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos – 
resolução de problemas envolvendo o cálculo de capital, juros, tempo, taxa de juros, montante. Funções: Idéia de 
função: de 1o e 2o graus, análise de gráficos, máximo e mínimo, domínio e imagem. Equação exponencial; equação 
logarítmica. Análise Combinatória e Probabilidade. Sequências: progressões aritmética e geométrica. Geometria: 
Plana (polígonos regulares e irregulares) e espacial. Área e perímetro de figuras geométricas planas. Volume de 
sólidos geométricos. Medidas de comprimento, capacidade, massa e tempo (unidades e transformações e resolução 
de problemas). 
 
Bibliografia: 
1. BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Curso de matemática. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática – contexto e aplicações. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2004. 
3. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. Matemática fundamental – uma nova 

abordagem. São Paulo: FTD, 2002. 
4. PAIVA, Manoel. Matemática – coleção base. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1999. 

 
 

NÍVEL MÉDIO  
Cargo: Professor Educação Infantil. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
As questões de Língua Portuguesa versarão sobre o programa abaixo. Não serão elaboradas questões que envolvam 
o conteúdo relativo ao Acordo Ortográfico promulgado pelo Decreto n.º 6.583, de 29/09/2008. 
 
1. Análise e interpretação de texto. 
1.1 Compreensão global do texto. 
1.2 Estrutura do texto e dos parágrafos. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
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1.4 Elementos de coesão. 
1.5 Inferências. 
1.6 Efeitos de sentido. 
2. Vocabulário. 
2.1 Significado de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituições de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras. 
2.4 Denotação e conotação. 
3 Aspectos linguísticos. 
3.1 Ortografia: emprego de letras. 
3.2 Fonética: relações entre fonemas e letras; classificação dos fonemas; encontros consonantais e vocálicos; 
dígrafos. 
3.3 Acentuação gráfica. 
3.4 Emprego e flexão das classes gramaticais. 
3.5 Relações morfossintáticas. 
3.6 Vozes verbais. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Crase. 
3.10 Processos de coordenação e subordinação. 
3.11 Pontuação. 
3.12 Nexos. 
3.13 Equivalência de estruturas. 
 
Bibliografia: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. 
3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 
 

LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  
1. Princípios e objetivos da educação brasileira. 
2. Organização da educação no Brasil. 
3. Níveis e modalidades de ensino. 
4. Criança, adolescente e idoso: direitos e deveres legais. 
5. Lei Orgânica do Município. 
6. Regime Jurídico dos servidores públicos de Flores da Cunha. 
 
Bibliografia: 
1. BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.  Artigos: 196 a 200 

Brasília, DF 
2. BRASIL. Lei N.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do adolescente Brasília, 

DF  
3. BRASIL. Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, DF. 
4. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Básica. Parecer CEB/CNE 04/98 - Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília, DF. 
5. BRASIL Lei 10.741/2003. Estatuto do Idoso. Brasília, DF. 
6. Lei Orgânica Municipal. 
7. Lei Municipal nº 1.493/91 – Estatuto dos Servidores Municipais de Flores da Cunha. 
 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
1.   Educação: desafios e compromissos.  
2.   Inter-relações entre o humano, o ambiente e o conhecimento. 
3.   Ensino: concepções e tendências pedagógicas. 
4.   Projeto Pedagógico, currículo e processo educativo. 
5.   Planejamento e avaliação da aprendizagem. 
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Bibliografia:  
1. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 

2006. 
2. DALLA ZEN, Maria Isabel H.; XAVIER, Maria Luisa M. Planejamento em destaque: análises menos 

convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
3. DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. São Paulo: Campinas, S.P: Autores Associados, 1997. 
4. DOLL Jr., William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre: ArtMed, 1997. 
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 

1997. 
6. HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: ArtMed, 

1998. 
7. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários a uma educação do futuro. Cortez Ed., 2001. 
8. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
 

 
NÍVEL TÉCNICO  

Cargos: Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem/Paramédico e Técnico em 
Contabilidade 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
As questões de Língua Portuguesa versarão sobre o programa abaixo. Não serão elaboradas questões que envolvam 
o conteúdo relativo ao Acordo Ortográfico promulgado pelo Decreto n.º 6.583, de 29/09/2008. 
 
1. Análise e interpretação de texto. 
1.1 Compreensão global do texto. 
1.2 Estrutura do texto e dos parágrafos. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Elementos de coesão. 
1.5 Inferências. 
1.6 Efeitos de sentido. 
2. Vocabulário. 
2.1 Significado de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituições de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras. 
2.4 Denotação e conotação. 
3 Aspectos linguísticos. 
3.1 Ortografia: emprego de letras. 
3.2 Fonética: relações entre fonemas e letras; classificação dos fonemas; encontros consonantais e vocálicos; 
dígrafos. 
3.3 Acentuação gráfica. 
3.4 Emprego e flexão das classes gramaticais. 
3.5 Relações morfossintáticas. 
3.6 Vozes verbais. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Crase. 
3.10 Processos de coordenação e subordinação. 
3.11 Pontuação. 
3.12 Nexos. 
3.13 Equivalência de estruturas. 
 
Bibliografia: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. 
3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 
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LEGISLAÇÃO: 
 
Constituição Federal arts. 196 a 200 
Lei Orgânica Municipal 
Lei Federal nº 8.666/93 (Lei Licitações)  
Lei municipal nº 1.493/91 (Estatuto Servidores Municipais). 
 
INFORMÁTICA: 
1. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows XP Professional: (1) saber identificar, usar e 
configurar os componentes da Área de Trabalho, do Menu Iniciar (Programas, Documentos, Configurações, 
Pesquisar, Ajuda e suporte, Executar e Desligar o computador), as Propriedades da Barra de Tarefas e do menu 
Iniciar e o Gerenciador de tarefas, utilizando menus, ícones, teclado e/ou mouse. (2) Windows Explorer, Meu 
Computador, Painel de Controle e Lixeira: identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, 
barras de ferramentas e ícones; utilizar funcionalidades dos programas e aplicativos através de menus, ícones, 
teclado e/ou mouse; (3) realizar ações e operações sobre arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, colar, 
renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades, etc.; e (4) identificar e utilizar nomes válidos para 
arquivos e pastas. 
2. Conhecimentos sobre os programas Microsoft Word 2003 e versões superiores: (1) saber identificar, 
caracterizar, usar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, configurar um 
documento, utilizado barra de ferramentas, menus, ícones, guias, grupos, botões, teclado e/ou mouse; (3) identificar e 
utilizar os ícones das barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar, 
configurar e reconhecer a formatação de textos e documentos; (4) identificar e utilizar os botões das guias Início, 
Inserir, Layout padrão, Referências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer a 
formatação de textos e documentos. 
3. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2003 e versões superiores: (1) saber identificar, 
caracterizar, usar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) definir e identificar célula, planilha e pasta; (3) abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizando barra de 
ferramentas, menus, ícones, guias, grupos, botões, teclado e/ou mouse; (4) identificar e usar os ícones das barras de 
ferramentas padrão, desenho, formatação e bordas para formatar, configurar e reconhecer a formatação de textos e 
documentos; (5) identificar e utilizar os botões das guias Início, Inserir, Layout da página, Fórmulas, Dados, Revisão e 
Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação documentos. 
4. Conhecimentos sobre Internet, Intranet e Correio Eletrônico: conceituar, identificar, caracterizar e diferenciar 
Internet, Intranet e Correio Eletrônico. Internet Explorer 6 e versões superiores: (1) identificar o ambiente, 
características e componentes da janela principal do Internet Explorer; (2) identificar e usar as funcionalidades da 
barra de ferramentas, de status e do Explorer; (3) identificar e usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, 
Exibir, Favoritos, Ferramentas e Ajuda; (4) identificar e usar as funcionalidades das barras de Menus, Favoritos, 
Botões do Modo de Exibição de Compatibilidade, Barra de Comandos, Barra de Status; e (5) identificar e usar as 
funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Ir para, Favoritos e Ajuda. Outlook Express 6 e versões superiores e 
MS Outlook 2003 e versões superiores: (1) identificar o ambiente, características e componentes da janela 
principal; (2) identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Ferramentas, 
Mensagem e Ajuda), Ferramentas e Modos de Exibição, do MS Outlook; (3) identificar e usar a barra de menus e 
ícones da barra de ferramentas do Outlook Express; e (4) identificar e saber abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, 
salvar, excluir, renomear, enviar e receber e-mail, utilizando funcionalidades da barra de ferramentas, menus, ícones, 
botões, teclado e/ou mouse. 
 
Bibliografia: 
1. BATTISTI, Júlio. Windows XP – Home & Professional Para Usuários e Administradores. Rio de Janeiro: Axcel 

Books do Brasil Editora, 2002. 
2. MEYER, Marilyn, BABER, Roberta, PFAFFENBERGER, Bryan. Nosso Futuro e o Computador. Porto Alegre: 

Bookman, 2000. 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft, Windows XP Professional. (Ajuda eletrônica integrada ao MS 

Windows XP Professional). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2003 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada 

ao Programa MS Word 2003 e versões superiores). 
5. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2003 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada 

ao Programa MS Excel 2003 e versões superiores). 
6. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 6 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 

Programa Internet Explorer 6 e versões superiores). 
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7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2003 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada 
ao Programa MS Outlook 2003 e versões superiores). 

8. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Outlook Express 6 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa Outlook Express 6 e versões superiores). 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DE NÍVEL TÉCNICO 
 

 
TÉCNICO AGRÍCOLA 

 
PROGRAMA: 
Noções de fertilidade e conservação do solo, máquinas agrícolas, aplicações e regulagens. Pragas e doenças das 
principais culturas. Fruticultura. Manejo de animais em sistemas intensivos. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1. Athiê, F. Gado leiteiro. Uma proposta adequada de manejo. Ed. 3, São Paulo: Editora Nobel, 1988. 
2. BALASTREIRE, L. Máquinas Agrícolas. São Paulo: Editora Manole,1987. 
3. Battiston, Walter Cazelatto. Gado leiteiro. Campinas, SP, Editora Instituto Campineiro de Ensino, 1981. 
4. BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H.; AMORIM, L. Manual de Fitopatologia. Volume 2: Doenças das Plantas 

Cultivadas 3ª Ed. São Paulo, Agronômica Ceres, 1997.  
5. BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. ed. 2. São Paulo: Editora Ícone, 1993. 352 p. 
6. BRESSAN, M. Práticas de manejo sanitário em bovinos de leite. Juiz de Fora: EMBRAPA Gado de Leite, 

2000. 
7. COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC. Manual de adubação e de calagem para os 

Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto Alegre: Editora da SBCS – Núcleo Regional Sul, 2004.  
8. MENEGUZZO, A.; GALLINA, A.; CONTE, A.; TODESCHINI, E. A.; SALVADOR, G.; ROSA, J. I. da; ILHA, 

L.; SIMON, N. L.; JOÃO, P. L.; SECCHI, V. A. .Curso Básico de Fruticultura: módulo I – ameixa, pêssego, 
nectarina, uva, figo, caqui, quivi. Porto Alegre: Emater/RS-ASCAR, 2007. 

9. Gomes, R. P. Fruticultura Brasileira. Ed. 12, São Paulo: Editora Nobel, 1972. 
10. JURIJ SOBESTIANSKY; IVO WENTZ; PAULO R. S. DA SILVEIRA; LUIZ A. C. SESTI. (Org.). Suinocultura 

Intensiva: Produção, Manejo e Saúde Do Rebanho. 1o ed. BRASILIA: EMBRAPA PRODUÇÃO E 
INFORMAÇÃO, 1997. 

11. MIALHE, L. G. Máquinas Motoras na Agricultura. Vol. 1 e 2. São Paulo: EPU Editora da USP,1980. 
 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

PROGRAMA: 
1. Administração de serviços e da equipe de enfermagem. 
2. Assistência de enfermagem na saúde do adulto e idoso. 
3. Assistência de enfermagem na saúde da criança. 
4. Assistência de enfermagem em prevenção e controle de infecção. 
5. Cuidados de enfermagem: na administração de medicamentos, em cateteres, drenos e sondas, em curativos de 
feridas e, em oxigenioterapia e sinais vitais. 
6. Legislação de enfermagem. 
7. Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e superfícies. 
8. Programa nacional de imunizações. 
9. Atenção domiciliar. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 

1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Segurança do paciente. Higienização das mãos. 2007 . 
Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf, acessado em 
20/03/2011. 

2. BRASIL, Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica, nº 23. SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição Infantil 
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. 2009. Disponível em:  
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf, acessado 
em 30/06/2010 

3. BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento ao crescimento e do desenvolvimento 
infantil. 2002. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf, 
acessado em 30/06/2010. 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento Brasília , 2010. 44 p. : il. – 
(Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006, v. 12). Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_pessoa_idosa_envelhecimento_v12.pdf, 
acessado em 18/03/2010. 

5. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendários Básicos de vacinação da criança, do adolescente, do adulto 
e do idoso. Disponível em : http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462, acessado em 
30/06/2010. 

6. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Lei n.º 7.498, de 25 de julho de 1986: Dispõe sobre a 
regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.portalcofen.gov.br/2007/materias.asp?ArticleID=22&sectionID=35, acessado em 30/06/2010. 

7. MUSSI, Nair Miyamoto (et al.). Técnicas fundamentais de enfermagem. São Paulo: Editora Atheneu. 2007 
8. PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia Teoria e Prática. Rio de Janeiro. RJ: Editora Guanabara Koogan 

S.A., 7ed, 2003. 
9. SMELTZER, Suzanne C.(et. al) Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11. ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. 4 v. 
10. RODRIGUES, EAC & RICHTMANN, R. IRAS: Infecção relacionada à assistência à saúde-Orientações 

Práticas, São Paulo: Sarvier: 2008. 
 
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
Noções de Administração Pública: Administração Direta e Indireta: Características, princípios constitucionais. 
Licitações Públicas: Conceito, modalidades, características, dispensa, inexigibilidades, contratos. Noções sobre o 
processo orçamentário. 
Contabilidade Geral: Conceitos e Princípios, Ciclo Contábil, Escrituração Contábil, Livro Razão, Livro Diário, Regime 
de Caixa e Regime de Competência, Contas de Resultado, Encerramento do Exercício, Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Operação com Mercadorias, Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido 
Contabilidade Pública: Conceitos Gerais, Princípios Orçamentários, Receita Pública, Despesa Pública, 
Transferência de Recursos Públicos para o Setor Privado, Destinação dos Recursos, Dívida e Endividamento, 
Composição do Patrimônio Público, Mensuração de Ativos e Passivos, Variações Patrimoniais, Parcerias Público-
Privadas, Plano de Contas (conceito, objetivo e estrutura), Lançamentos Típicos do Setor Público, Registro Contábil, 
Composição do Patrimônio Público, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Transparência, Controle e 
Fiscalização. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 – Normas relativas à Administração Pública e ao Processo Orçamentário. 
2. BRASIL. Constituição Federal de 1988 (atualizada até a data do edital) – Normas relativas à Tributação, à 

Administração Pública e ao Processo Orçamentário. 
3. BRASIL. Leis Federais 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 11.638, de 28 de dezembro de 2007; 4.320, de 17 de 

março de 1964; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.883, de 08 de junho de 1994; 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
11.941, de 27 de maio de 2009. 

4. BRASIL; SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (procedimentos contábeis orçamentários). 2ª 
ed. Volumes 01, 02, 03, 04 e 05. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação Geral de Contabilidade, 
2009. 

5. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 
6. QUINTANA, Alexandre Costa; et al. Contabilidade Pública: de acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao setor público e a Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Atlas, 2011. 
7. RIO GRANDE DO SUL. Constituição Estadual de 1989 (atualizada até a data do edital) – Normas relativas à 

Tributação, à Administração Pública e ao Processo Orçamentário. 
8. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL. Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas. Porto Alegre: CRCRS, 2010. 
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9. COELHO, Claudio Ulysses F.; SIQUEIRA, José Ricardo Maia de; LINS, Luiz S.. Fundamentos de 
Contabilidade: estrutura, classificação e análise, uma proposta interativa. São Paulo: Thomson Learning, 
2008. 

10. SZUSTER, Natan; et al.. Contabilidade Geral: introdução à contabilidade societária. 2ª ed.. São Paulo: Atlas, 
2009. 

11. PEREIRA, Elias; et al.. Fundamentos de Contabilidade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
12. EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 10ª ed.. São Paulo: Atlas, 2009. 
 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/PARAMÉDICO 

 
PROGRAMA: 
 
1. Atendimento Pré- hospitalar 
2. Assistência de enfermagem na saúde do adulto e idoso. 
4. Assistência de enfermagem em prevenção e controle de infecção. 
5. Cuidados de enfermagem: na administração de medicamentos, em cateteres, em curativos de 
feridas e, em oxigenioterapia, sinais vitais. 
6.Emergência em Trauma: cranio-encefálico, raquimedular, de face e de tórax. Emergência em Clínica: infarto agudo 
do miocárdio, edema agudo de pulmão, acidente vascular encefálico. 
7.Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e superfícies. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
CASSIANI, SHB. Administração de Medicamentos, São Paulo: EPU, 2000. 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Lei n.º 7.498, de 25 de julho de 1986: Dispõe sobre a regulamentação 
do exercício de enfermagem e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.portalcofen.gov.br/2007/materias.asp?ArticleID=22&sectionID=35, acessado em 06/07/2010. 
ESTRAN, NVB. Sala de Emergência: Emergências Clínicas e Traumáticas. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2003. 
Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro de 2002. 
RODRIGUES, EAC & RICHTMANN, R. IRAS: Infecção relacionada à assistência à saúde-Orientações Práticas, São 
Paulo: Sarvier: 2008. 
SMELTZER, Suzanne C. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 2 v. 

 
 
 

NÍVEL SUPERIOR  
Cargos: Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Médico Clínico 

Geral, Médico Psiquiatra e Odontólogo. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
As questões de Língua Portuguesa versarão sobre o programa abaixo. Não serão elaboradas questões que envolvam 
o conteúdo relativo ao Acordo Ortográfico promulgado pelo Decreto n.º 6.583, de 29/09/2008. 
 
1. Leitura e compreensão de textos 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre idéias. 
1.5 Idéia central e intenção comunicativa. 
1.6 Efeitos de sentido. 
1.7 Figuras de linguagem. 
1.8 Recursos de argumentação. 
1.9 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
1.10 Coesão e coerência textuais. 
2. Léxico 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais). 
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3. Aspectos linguísticos 
3.1 Relações morfossintáticas. 
3.2 Ortografia: sistema oficial vigente. 
3.3 Relações entre fonemas e grafias. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.6 Vozes verbais e sua conversão. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Paralelismos de Regência. 
3.10 Emprego do acento indicativo de crase. 
3.11 Colocação de termos e orações no período. 
3.12 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos; 
orações reduzidas. 
3.13 Equivalência e transformação de estruturas. 
3.14 Pontuação. 
 
Bibliografia: 
1. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. - 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2006. 
2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
3. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. 
4. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 
5. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 
 
LEGISLAÇÃO: 
Constituição Federal arts. 196 a 200  
Lei Orgânica Municipal  
Lei Federal nº 8.666/93 (Lei Licitações)  
Lei municipal nº 1.493/91 (Estatuto Servidores Municipais).  
 
 
INFORMÁTICA: 
1. Conhecimentos dos sistemas operacionais Microsoft Windows XP Professional e Windows 7 Professional : 
(1) saber identificar, usar e configurar os componentes da Área de Trabalho, do Menu Iniciar (Programas, 
Documentos, Painel de Controle, Pesquisar, Ajuda e suporte, Executar e Desligar o computador), as Propriedades da 
Barra de Tarefas e do menu Iniciar e o Gerenciador de tarefas, utilizando menus, ícones, teclado e/ou mouse. (2) 
Windows Explorer, Meu Computador/Computador, Painel de Controle e Lixeira: identificar, usar e configurar 
ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; utilizar funcionalidades dos programas e 
aplicativos através de menus, ícones, teclado e/ou mouse; (3) realizar ações e operações sobre arquivos e pastas: 
copiar, mover, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades, etc.; e (4) 
identificar e utilizar nomes válidos para arquivos e pastas. 
2. Conhecimentos sobre os programas Microsoft Word 2003 e versões superiores: (1) saber identificar, 
caracterizar, usar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, configurar um 
documento, utilizado barra de ferramentas, menus, ícones, guias, grupos, botões, teclado e/ou mouse; (3) identificar e 
utilizar os ícones das barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar, 
configurar e reconhecer a formatação de textos e documentos; (4) identificar e utilizar os botões das guias 
Início,Inserir, Layout da Página, Referências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer 
a formatação de textos e documentos. 
3. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2003 e versões superiores: (1) saber identificar, 
caracterizar, usar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) definir e identificar célula, planilha e pasta; (3) abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizando barra de 
ferramentas, menus, ícones, guias, grupos, botões, teclado e/ou mouse; (4) identificar e usar os ícones das barras de 
ferramentas padrão, desenho, formatação e bordas para formatar, configurar e reconhecer a formatação de textos e 
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documentos; (5) identificar e utilizar os botões das guias Início, Inserir, Layout da página, Fórmulas, Dados, Revisão e 
Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação documentos. 
4. Conhecimentos sobre Internet, Intranet e Correio Eletrônico: conceituar, identificar, caracterizar e diferenciar 
Internet, Intranet e Correio Eletrônico. Internet Explorer 6 e versões superiores: (1) identificar o ambiente, 
características e componentes da janela principal do Internet Explorer; (2) identificar e usar as funcionalidades da 
barra de Ferramentas e do Explorer; (3) identificar e usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Exibir, 
Favoritos, Ferramentas e Ajuda; (4) identificar e usar as funcionalidades das barras de Menus, Favoritos, Botões do 
Modo de Exibição de Compatibilidade, Barra de Comandos, Barra de Status. Firefox 3.6 e versões superiores: (1) 
identificar o ambiente, características e componentes da janela principal do Internet Explorer; (2) identificar e usar as 
funcionalidades das barras de Menus, Ferramentas, Favoritos, Barra de Comandos e Barra de Status; (3) identificar e 
usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Exibir, Histórico, Favoritos, Ferramentas e Ajuda.   Outlook 
Express 6 e versões superiores e MS Outlook 2003 e versões superiores: (1) identificar o ambiente, 
características e componentes da janela principal; (2) identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus 
(Arquivo, Editar, Exibir, Ferramentas, Mensagem e Ajuda), Ferramentas e Modos de Exibição, do MS Outlook; (3) 
identificar e usar a barra de menus e ícones da barra de ferramentas do Outlook Express; e (4) identificar e saber 
abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, enviar e receber e-mail, utilizando funcionalidades 
da barra de ferramentas, menus, ícones, botões, teclado e/ou mouse. 
Bibliografia: 
1. BATTISTI, Júlio. Windows XP – Home & Professional Para Usuários e Administradores. Rio de Janeiro: Axcel 
Books do Brasil Editora, 2002. 
2. Preppernau, Joan; COX, Joyce. Windows 7 – Passo a Passo. Porto Alegre: Bookman, 2010 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft, Windows XP Professional e versões superiores. (Ajuda 
eletrônica integrada ao MS Windows XP Professional e versões superiores). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2003 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa MS Word 2003 e versões superiores). 
5. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2003 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa MS Excel 2003 e versões superiores). 
6. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 6 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa Internet Explorer 6 e versões superiores). 
7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2003 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada 
ao Programa MS Outlook 2003 e versões superiores). 
8. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Outlook Express 6 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa Outlook Express 6 e versões superiores). 
9. MOZILLA. Ajuda do Firefox 3 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Firefox 3 e versões 
superiores). 

 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
PROGRAMA: 
1. Fundamentos ético-políticos, teórico-metodológicos e técnico-operativos do Serviço Social; o estudo social, o 
planejamento e a pesquisa social. 
2. O enfrentamento da questão social na realidade brasileira; a exclusão social e sua repercussão na gestão 
municipal; a intervenção profissional junto a pessoas em situação de vulnerabilidade, famílias, crianças e 
adolescentes. 
3. Direitos sociais e o trabalho do assistente social junto às políticas sociais; o Sistema Único de Saúde e o Sistema 
Único de Assistência Social. 
4. A gestão local das políticas sociais; descentralização político-administrativa e os processos de participação e 
controle social. 
5. Diretrizes da Política Urbana. 
6. Política Nacional de Habitação. 
7. Habitação e Meio Ambiente. 
8. Proposta de intervenção na área social: Planejamento Estratégico, Planos, Programas, Projetos e Atividades de 
Trabalho. 
9. Família Habitação e Dinâmica Populacional. 
 
Bibliografia: 
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1. ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Mª Amália Faller (Org).Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. 5 ed.- São 
Paulo:Cortez:Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais – PUC/SP, 2010. 
2. BAPTISTA, Myrian Veras. A investigação em Serviço Social. São Paulo: Veras Editora; Lisboa Portugal: CPIHTS – 
Centro Português de Investigação em Historia e Trabalho Social, 2006. 
3. BARROCO, Maria Lúcia S. Ética|: fundamentos sócio-históricos. 3 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2010. 
4. BRASIL/ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS - Norma Operacional NOB/SUAS. Disponível em www.mds.gov.br/suas/menu_superior/legislacao- 
1/nob/nob-versao_final.zip/view. último acesso em 16/08/2010. 
5. Código de Ética do Assistente Social – Resolução CFESS Nº 273/93 de 13 de Março de1993 in Coletânea de Leis 
– Revista Ampliada – Conselho Regional de Serviço Social – CRESS – 2005. 
6. Conselho Federal de Serviço Social CFESS (org.) O Estudo Social em perícias, laudos e pareceres técnicos: 
contribuição ao debate no Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social. 5ªed. São Paulo: Cortez Editora, 2005. 
7. CURY, Thereza Christina Holl. Elaboração de Projetos Sociais. In: Gestores Sociais – textos de apoio. São Paulo: 
s/nº, PP. 55-82, 1998. 
8. FREIRE, Lúcia M. de B. Movimentos sociais e controle social em saúde do trabalhador: inflexões, dissensos e 
assessoria do Serviço Social. Serviço Social & Sociedade n°102. São Paulo: Cortez, abril/junho 2010. 
9. IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 8 ed. São 
Paulo: Cortez, 2005 1ª Parte. 
10. Lei n°10.741, de 1° de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2003/L10.741.htm. 
11. Lei n°8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e Adolescente – ECA. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. 
12. Lei n°8.662, de 7 de junho de 1993 – Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social in Coletânea de 
Leis – Revista Ampliada – Conselho Regional de Serviço Social – CRESS – 2005. 
13. Lei nº8. 742, de 07 de dezembro de 1993. LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social in Coletânea de Leis – 
Revista Ampliada – Conselho Regional de Serviço Social – CRESS – 2005. 
14. Política Nacional de Habitação. Caderno M Cidades nº4. Ministério das Cidades, 2004. Disponível em: 
http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades/biblioteca/cadernos-do-ministerio-das-cidades. 
 
 

 
CONTADOR 

 
PROGRAMA: 
Contabilidade Geral. Conceito e Princípios Fundamentais de Contabilidade. Componentes, situações e alterações 
patrimoniais, de acordo com a doutrina contábil e legislação vigente. Contas, plano de contas e escrituração segundo 
cada regime contábil e método das partidas dobradas. Operações comerciais: equações básicas, inventários e 
operações relativas a compras e vendas de mercadorias e prestação de serviços. Elaboração e análise das 
Demonstrações Contábeis (Financeiras): Espécies, formas de elaboração e elementos constitutivos; Notas 
Explicativas.  
Contabilidade Tributária. Aplicação contábil da legislação vigente em relação aos impostos e contribuições federais, 
estaduais e municipais das empresas tributadas por lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado ou simples. Inscrição 
no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais 
Contabilidade de Custos. Conceito e classificações de custos. Custos de Pessoal, de Material e Custos Gerais. 
Apuração de Custos (Custeio variável, custeio por absorção e custeio baseado em atividades) e Análise custo-
volume-lucro. 
Contabilidade Pública. Conceitos Gerais, Princípios Orçamentários, Receita Pública, Despesa Pública, 
Transferência de Recursos Públicos para o Setor Privado, Destinação dos Recursos, Dívida e Endividamento, 
Composição do Patrimônio Público, Gestão Patrimonial, Mensuração de Ativos e Passivos, Variações Patrimoniais, 
Parcerias Público-Privadas, Plano de Contas (conceito, objetivo e estrutura), Registro Contábil, Composição do 
Patrimônio Público, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Transparência, Controle e Fiscalização. 
Contabilidade Societária. Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Arrendamento Mercantil, Ajuste à Valor 
Presente, Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, Ativo Imobilizado, Receitas e Estoques. 
Análise das Demonstrações Financeiras. Análises de Liquidez. Análises de Rentabilidades. Análise dos Riscos. 
Alavancagens operacional, financeira e combinada. Estrutura e aspectos contábeis do Fluxo de Caixa. 
Noções de Administração Pública. Administração Direta e Indireta: Características, princípios 
constitucionais. Licitações Públicas: Conceito, modalidades, características, dispensa, inexigibilidades, contratos. 
Noções sobre o processo orçamentário. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
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1. BRASIL. Constituição Federal de 1988 (atualizada até a data do edital) – Normas relativas à Tributação, à 
Administração Pública e ao Processo Orçamentário. 
2. BRASIL. Leis Federais 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 11.638, de 28 de dezembro de 2007; 4.320, de 17 de 
março de 1964; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.883, de 08 de junho de 1994; 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
11.941, de 27 de maio de 2009. 
3. BRASIL; SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (procedimentos contábeis orçamentários). 2ª ed. 
Volumes 01, 02, 03, 04 e 05. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação Geral de Contabilidade, 2009. 
4. CARDOSO, Ricardo Lopes; MÁRIO, Poueri do Carmo; AQUINO, André Carlos Busanelli de. 
Contabilidade Gerencial: mensuração, monitoramento e incentivos. São Paulo: Atlas, 2007. 
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamentos Técnicos 01, 06, 12, 16, 25, 27 e 30 
(Atualizados até a data do edital). 
5. CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade: resumo da teoria atendendo às novas demandas 
da gestão empresarial, exercícios e questões com resposta. 6ª ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 
6. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 
7. ERNST & YOUNG; FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade: IFRS versus normas 
brasileiras. São Paulo: Atlas, 2009. 
ERNST & YOUNG; FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade: IFRS versus normas 
brasileiras. Volume 02. São Paulo: Atlas, 2010. 
8. IBRACON. Normas Internacionais de Relatório Financeiro: IFRS. Volumes 01 e 02. São Paulo: 2009. 
9. IUDÍCIBUS, Sérgio de; et al. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com 
as normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. 
10. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
11. MATARAZZO, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial. 6ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
12. PINTO, João Roberto Domingues. Imposto de Renda, Contribuições Administradas pela Secretaria da 
Receita Federal e Sistema Simples: incluindo procedimentos fiscais e contábeis para o encerramento do ano-
calendário de 2009. Porto Alegre: CRCRS, 2010. 
QUINTANA, Alexandre Costa; et al. Contabilidade Pública: de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao setor público e a Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Atlas, 2011. 
13. RIO GRANDE DO SUL. Constituição Estadual de 1989 (atualizada até a data do edital) – Normas relativas à 
Tributação, à Administração Pública e ao Processo Orçamentário. 
14. SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA. ICMS: manual de rotinas, plantão fiscal. 8ª ed.. Porto Alegre: CRCRS, 
2009. 
 

. 

ENFERMEIRO 
 

PROGRAMA: 
1. Administração de serviços e da equipe de enfermagem. 
2. Assistência de enfermagem na saúde do adulto e idoso. 
3. Assistência de enfermagem na saúde da criança. 
4. Assistência de enfermagem em prevenção e controle de infecção. 
5. Cuidados de enfermagem: na administração de medicamentos, em cateteres, drenos e sondas, em feridas, em 
oxigenioterapia e sinais vitais. 
6. Legislação de enfermagem. 
7. Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e superfícies. 
8. Programa nacional de imunizações. 
9. Vigilância epidemiológica e sanitária. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Segurança do paciente. Higienização das mãos. 2007 . 

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf, acessado em 
20/03/2011. 

2. BRASIL, Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica, nº 23. SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição Infantil 
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. 2009. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf, acessado em 
30/06/2010 
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3. BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento ao crescimento e do desenvolvimento infantil. 
2002. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf, acessado em 
30/06/2010. 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento Brasília , 2010. 44 p. : il. – 
(Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006, v. 12). Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_pessoa_idosa_envelhecimento_v12.pdf, acessado em 
18/03/2010. 

5. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendários Básicos de vacinação da criança, do adolescente, do adulto e do 
idoso. Disponível em : http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462, acessado em 
30/06/2010. 

6. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Lei n.º 7.498, de 25 de julho de 1986: Dispõe sobre a 
regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.portalcofen.gov.br/2007/materias.asp?ArticleID=22&sectionID=35, acessado em 30/06/2010. 

7. MARQUIS. Bessie l., HUSTON, Carol J., trad. Regina Garcez. Administração e liderança em enfermagem: teoria 
e prática. Porto Alegre: Artmed. 2005 

8. MUSSI, Nair Miyamoto (et al.). Técnicas fundamentais de enfermagem. São Paulo: Editora Atheneu. 2007 
9. PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia Teoria e Prática. Rio de Janeiro. RJ: Editora Guanabara Koogan S.A., 

7ed, 2003. 
10. SMELTZER, Suzanne C.(et. al) Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11. ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. 4 v. 
 
 

 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
PROGRAMA 
1. Fertilidade e Conservação dos Solos: princípios de fertilidade do solo e conservação; avaliação da fertilidade do 
solo; amostragem e interpretação análises; principais elementos e suas funções; Fertilizantes e corretivos. 
2. Manejo Integrado de doenças, pragas e plantas daninhas: conceitos; método de determinação de danos e perdas; 
monitoramento espaço-temporal; previsão de doenças; controle doenças; manejo integrado de pragas; manejo 
integrado de plantas daninhas. 
3. Lavouras anuais: cultivo; manejo e produção. 
4. Olericultura: principais grupos/ famílias de plantas utilizadas: herbáceas, raízes, bulbos e frutos; fatores climáticos e 
sua importância; tipos de propagação; nutrição mineral; irrigação; controle fitossanitário; comercialização. 
5. Fruticultura: principais espécies/culturas; técnicas de propagação; adubação; condução dos 
pomares; colheita; armazenagem. 
6. Meteorologia Agrícola: crescimento e desenvolvimento das plantas; radiação solar; temperatura do ar e do solo; 
geadas e vento nas plantas cultivadas; proteção das plantas contra efeitos adversos do tempo. 
8. Reflorestamento: principais usos da madeira de reflorestamento; espécies indicadas; produção sementes e mudas; 
propagação vegetativa; implantação de florestas exóticas; manejo de espécies florestais. 
9. Legislação ambiental 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1. LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 2002. 
2.ed. Nova Odessa: Ed. Plantarum, c2002. 2 v. 

3. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Manual agroflorestal para a Mata Atlântica. Brasília, 2008. 195 p. 

4. PEREIRA, A. R. Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de erosão. 2ª. Ed. Belo Horizonte: 
Editora FAPI, 2008. 239 p. 

5. LIMA, Marcelo Ricardo de; SIRTOLI, Angelo Evaristo; MOTTA, Antônio Carlos Vargas; OLIVEIRA, Aparecido 
Carlos de. Diagnóstico e recomendações de manejo do solo: aspectos teóricos e metodológicos. Curitiba: 
UFPR/Setor de Ciências Agrárias, 2006. xvi, 341 p. 

6. GALLOTTIi, G. J. M. Doenças em viveiros florestais de Eucalyptus spp., Corymbia spp., Pinus spp. e Ilex 
paraguariensis, micorrização e estragérias de controle. . 2008 Florianópolis: Epagri, 2008. 45 p. 

7. GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA Neto, S.; CARVALHO, R.P.L.; BAPTISTA, G.C.; BERTI Filho, E.; PARRA, 
J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B.; VENDRAMIM, J.D.; MARCHINI, L.C.; LOPES, J.R.S.; OMOTO, C. Entomologia 
Agrícola. Editora FEALQ. Piracicaba 920p., 2002. 
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8. BISSANI, C.A..; GIANELO, C. ; CAMARGO, F.A. O.; TEDESCO. Fertilidade dos solos e manejo da adubação de 
culturas., M. 2. ed. Porto Alegre: Gênesis, 2008. 344 p. 

9. FACHINELLO, J.C.. Fruticultura: fundamentos e práticas. Ed. UFPEL, Pelotas, 311p. 1996. 

10. FOWLER, J.A.P.; MARTINS, E.G. Manejo de sementes de espécies florestais. 2001. EMBRAPA- Florestas – 
Série Documentos. 58 Colombo. PR, 2001, 71p 

11. TEDESCO, M.J.; GIANELLO, C.; ANGHINONI, I.; BISSANI, C.A.; CAMARGO, F.A.O.; WIETHOLTER, S. 
(Editores). Manual de Adubação e Calagem Para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Comissão de 
Química e Fertilidade do Solo - RS/SC. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo- Núcleo Regional Sul.. Ed. 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Comissão de Química e Fertilidade do Solo, RS/SC. Porto Alegre, 394p., 

2004. 

12. BERGAMIN,Filho, A.; KIMATI, H.; AMORIN. Manual de Fitopatologia. Vol 1., L. Ed. Ceres. São Paulo, 919p., 
1995. 

13. VARGAS, L.; ROMAN, E.S. Manual de Manejo e Controle de Plantas Daninhas. Ed. EMBRAPA Uva e Vinho. 
Bento Gonçalves, 652p., 2004. 

15. FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis. Novo manual de olericultura : agrotecnologia moderna na produção e 
comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402 p. 

16. HIGA, R.C.V.; MORA, A.L.; HIGA, A.R. Plantio de eucalipto na pequena propriedade rural. 2000. EMBRAPA 
Florestas - Série Documentos. 54 Colombo. PR, 32p. 

17. SILVEIRA, G. M. Preparo de solo: técnicas e implementos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 292 p. 

18. GALVÃO, A.P.M. (Organizador). Reflorestamento de Propriedades Rurais para Fins Produtivos: um guia para 
ações municipais e regionais. Ed. EMBRAPA Comunicação para Transferência de Tecnologia. Brasília, 351p.,2000. 
 
Legislação Ambiental 
 
19. Lei 9519/92 (Código Florestal Estadual) e atualizações. 
20. Resolução Conama Nº 369, de 28 de Março de 2006. 
21. Instrução Normativa Ministério Meio Ambiente No- 4, de 8 de Setembro de 2009. 
22. Instrução Normativa Ministério Meio Ambiente No- 5, de 8 de Setembro de 2009. 
23. Resolução Conama Nº 302, de 20 de Março de 2002. 
24. Resolução Conama N. 303, de 20 de Março de 2002. 
25. Lei Federal nº 4.771 de 15/09/1965, que institui o novo Código Florestal Brasileiro. 
26. Lei Federal nº 9.605 de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Capítulo I - Das Disposições Gerais, Capítulo II - 
Da aplicação da pena, Capítulo V - Dos Crimes contra o meio ambiente, Capítulo VI - Da infração administrativa. 

27. Resolução CONAMA Nº 237/97, de 22/12/97, que disciplina o licenciamento ambiental no Brasil. Revisa os 
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente. 

28. Resolução CONAMA Nº 303, de 20/03/02, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente. 

29. Resolução CONAMA Nº 334 de 03/04/03, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. 

30. mDecreto Nº 4.074, de 4/01/2002, que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, e dá outras providências. 

31. Lei Estadual no 9.921, de 27/07/1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, 
parágrafo 3o da constituição do Estado e dá outras providências. 

32. Lei Estadual no 11.520, de 03/08/2000, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente. 
33. Resolução CONSEMA Nº 187/2008, que aprova o Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura no 

Estado do Rio Grande do Sul. 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
 

PROGRAMA: 
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1. Topografia. Locação de obras. Terraplenagem. Fundações superficiais e profundas. Projetos estruturais de obras 
civis. Concreto. 
2. Instalações elétricas e hidro-sanitárias. Prevenção contra incêndio. Patologias na construção civil. Sistema da 
qualidade na construção civil. Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais. Planejamento e 
cronograma físico-financeiro: Acompanhamento de obras. Sistemas construtivos. Alvenaria Estrutural. Tipos de 
coberturas e de impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas. Controle de execução de obras e 
serviços. Hidráulica. Esgotamento sanitário. Vistoria, inspeção e elaboração de pareceres. 
3. Manutenção Predial. Programação, controle e fiscalização de obras. Diretrizes da política Urbana. Introdução à 
Engenharia Ambiental. 
4. Projetos geométricos de rodovias e vias urbanas. Projetos de pavimentação. Manutenção e conservação de 
pavimentos. Drenagem. 
 
Bibliografia: 
 
1. BORGES, A. C. Topografia. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher. 2004. Vol I e II. 
2. YAZIGI, W. A técnica de edificar. 8ª. ed. São Paulo: Pini, 2007. 
3. AZEREDO, H. A. O edifício e o seu acabamento. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 
4. SALGADO, Julio. Técnicas e práticas construtivas para edificação. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2009. 
5.  FALCÃO BAUER. L. A. Materiais de construção 1. 5ª ed. Rev. Rio de Janeiro: LTC, 2000.    
6. NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 
7. RIPPER, T.; SOUZA, Vicente C. M. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto. São Paulo: 

Pini, 2001. 
8. CREDER, Hélio. Instalações elétricas prediais – Rio de Janeiro: LTC, 1983. 
9. MELO, V. O.. Instalações prediais hidráulico-sanitárias. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blücher,1997 
10. NBR 5626.Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro: ABNT, 1998. 
11. NEVES, Eurico Trindade. Curso de hidráulica – Porto Alegre: Globo, 1977. 
12. TCPO, Tabelas de composição de preços para orçamentos. 13ª ed. São Paulo: Pini, 2008.  
13. LIMMER, C. V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro: Editora LTC, 

1997 
14. NBR 9077.Saídas de emergência em edifícios. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 
15. DNIT. Manual de Pavimentação. 3ª ed. Rio de Janeiro: IPR-719, 2006. 
16. DNIT. Manual de Conservação Rodoviária. 2ª ed. Rio de Janeiro: IPR-710, 2005. 
17. PIMENTA,C. R. T.; OLIVEIRA, M. P. Projeto Geométrico de Rodovias. 2ª ed. São Paulo: RIMA, 2004. 
18. BERNUCCI, L. B. [et al.]. Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro: Petrobrás: 

Abeda, 2008. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
PROGRAMA: 
 
1. Testes de investigação, diagnósticos, classificação de doenças, critérios de gravidade, diagnóstico diferencial, 

indicações terapêuticas clínicas e cirúrgicas das seguintes enfermidades: 
2. Manifestação e apresentação de doenças: Dor; Febre, Hipertermia e hipotermia, Rash cutâneo, Sincope, 

Confusão mental, Distúrbios davisão, Choque, Tosse, Constipação, Prurido, Edema, Distúrbio hidro-eletrolítico, 
Distúrbio nutricional, Dispnéia, Reação e intoxicação medicamentosa e outros agentes, Efeitos colaterais de 
medicação, Sopro cardíaco. 

3. Doenças infecciosas: Exames diagnósticos, Imunização e vacinas, Fatores de risco, Sepse, Endocardite, 
Diarréia aguda e crônica, Osteomielite, Infecção de pele e partes moles, Síndrome da Imunodeficiência adquirida, 
Paciente imunocomprometidos e transplantados, Controle de infecção hospitalar, Doença por bactérias gram-
positivas e gram-negativas, Amebíase, Bacteremia, Conjuntivite, Cólera, Difteria, Febre reumática, Influenza, 
Leishmaniose, Lepra, Malária, Raiva, Rubéola, Sarampo, Salmonelose, Tétano, Toxoplasmose. 

4. Sistema cardiovascular: Principais testes diagnósticos, Insuficiência cardíaca, Insuficiência vascular periférica, 
Doença cardíaca congênita, Febre reumática, Arritmias cardíacas, Doença das válvulas cardíacas congênita e 
adquirida, Cor pulmonale, Miocardiopatia, miocardites e pericardites, Trauma cardíaco, Infarto agudo do 
miocárdio, Angina estável e instável, Hipertensão arterial sistêmica, Trombose venosa profunda, Oclusão arterial 
aguda e crônica, Doenças da Aorta, Dor torácica, Hipertensão pulmonar. 

5. Sistema respiratório: Provas de função pulmonar, Asma brônquica, Pneumonias, Bronquiectasias, Doença 
broncopulmonar obstrutiva crônica, Doenças da pleura, mediastino e tórax, Infecção de vias aéreas respiratórias, 
Neoplasia pulmão, pleura, mediastino e caixa torácica, Transplante de pulmão, Derrame pleural e empiema, 
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Abscesso pulmonar, Silicose, Infiltrado pulmonar, Tuberculose, Embolia pulmonar, Atelectasia, Hemorragias das 
vias respiratórias, Insuficiência respiratória. 

6. Doenças do rim e trato urogenital: Insuficiência renal aguda e crônica, Glomerulonefrite, Pielonefrite, Obstrução 
do trato urinário, Urolitíase, Transplante renal, Tumores renais, Infecções do trato urinário em homens e 
mulheres, Incontinência urinária, Hiperplasia de próstata, Prostatite, Neoplasia de próstata. 

7. Sistema digestivo: Endoscopia digestiva alta e baixa, Parasitose intestinal, Disfagia, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Doenças do esôfago, estômago e duodeno, Distúrbio de absorção, Síndrome do cólon irritável, Doença de 
Crohn, Diverticulose, Abdômen agudo, Apendicite aguda, Sub-oclusão intestinal, Hepatite viral aguda e crônica, 
Hepatite medicamentosa e autoimune, Cirrose hepática, Pancreatite aguda e crônica, Colelitíase, colecistite e 
coledocolitíase, Colangite, Icterícia, Transplante hepático, Neoplasia do trato digestivo, Hemorróidas, fissura e 
abscesso anal. 

8. Sistema endocrinológico e do metabolismo: Distúrbio do crescimento, Doença da tireóide e paratireóide, 
Neoplasias de tireóide, Doença da adrenal, Diabete mellitus e insípido, Gota, Doenças dos ossos e metabolismo, 
Uremia, Hiperlipidemia, Deficiência de vitaminas, Síndrome de Cushing,. 

9. Sistema neurológico e locomotor: Cefaléia e enxaqueca, Epilepsia e convulsão, Doença cerebrovascular, 
Demência e doença de ALZHEIMER, Distúrbio extrapiramidal e Parkinson, Neoplasia do sistema nervoso central, 
Compressão medular, Meningite aguda e crônica, Abscesso cerebral, Acidente vascular cerebral isquêmico e 
hemorrágico, Esclerose sistêmica, Miastenia Gravis, Neuralgia do trigêmio, Paralisia facial periférica, Doença de 
Parkinson, Artrite reumatóide, Afecções do sistema nervoso central, Dependência de drogas, Vertigem e tontura. 

10. Doenças Hematológicas e Oncológicas: anemias, transfusões, distúrbios de coagulação, policitemias, 
leucemias agudas e crônicas, síndromes paraneoplásicas, emergências oncológicas. 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1. Harrison - Medicina Interna. 17° Ed. 
2. Blackbook Clinica Medica - Reynaldo Gomes de Oliveira, Enio Roberto Pietra. 
3. Condutas em Urgências e Emergências para o Clínico - VALDIR GOLIN & SANDRA REGINA 

SCHWARZWÄLDER SPROVIERI. 
4. Tratado de Medicina Interna, Cecil, 22ª Ed. 
5. Medicina Ambulatorial, Duncan, 3ª ed. 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 
 
PROGRAMA: 
Teorias da Personalidade e Psicopatologia. Diagnóstico e Classificação das Doenças Mentais. Delirium, Demência, 
Transtorno Amnéstico e outros Transtornos Cognitivos. Transtornos mentais devido a uma condição médica geral. 
Aspectos Neuropsiquiátricos da AIDS. Transtornos relacionados ao álcool ou a outras substâncias psicoativas. 
Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos. Transtornos do Humor. Transtornos de Ansiedade. Transtornos 
Somatoformes. Transtornos Factícios. Transtornos Dissociativos. Transtornos do Sono. Transtornos Alimentares. 
Transtornos de Personalidade. Transtornos Psicossomáticos. Emergências Psiquiátricas. Psiquiatria Geriátrica. 
Psicofarmacologia. Psicoterapias. 
 
BIBLIOGRAFIA  
1. KAPLAN, H.; SADOCK, B.; GREBB, J. Compêndio de Psiquiatria. 9 ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2007. 
2. KAPCZINSKI, E.; QUEVEDO, J.; SCHMITT, R.; CHACHAMOVICH, E. Emergências Psiquiátricas. Porto Alegre: 
Artmed Editora, 2001. 
3. ARISTIDES VOLPATO CORDIOLI. Psicoterapias: abordagens atuais. 2ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
4. ARISTIDES VOLPATO CORDIOLI. Psicofármacos – Consulta rápida. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
5. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR - Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais. 4ªed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
6. STEPHEN M. STAHL. Psicofarmacologia - Base Científica e Aplicações Práticas. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 2000. 
  

 
ODONTÓLOGO 

 
PROGRAMA: 
1. FARMACOLOGIA 
1.1 Avaliação e tratamento dos pacientes sistemicamente comprometidos 
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1.2 Farmacodinâmica 
1.3 Uso de antibióticos, antiinflamatórios e drogas hemostáticas 
2. CIRURGIA BUCAL 
2.1 Anestesia local: técnicas intra e extra-orais 
2.2 Princípios de exodontia: equipamentos e instrumentos 
2.3 Períodos pré e pós-operatórios 
2.4 Exodontias simples 
3. PERIODONTIA 
3.1 Doença gengival 
3.2 Doença periodontal 
4. ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA BUCAL 
4.1 Infecções bacterianas, fúngicas e virais 
4.2 Condições ulcerativas, Lesões brancas, Lesões vermelhas 
4.3 Câncer bucal e lesões cancerizáveis. 
5. DENTÍSTICA 
5.1Diagnóstico e plano de tratamento em Dentística 
5.2 Preparos cavitários em Dentística: princípios gerais, reconhecimento e emprego do instrumental 
6. RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA 
6.1 Radiografias em odontologia: películas, revelação e produção da imagem 
7. CARIOLOGIA 
7.1 Diagnóstico da doença cárie 
7.2 Tratamento da doença cárie 
7.3 Mecanismo de ação do flúor 
8. PERÍCIAS ODONTO-ADMINISTRATIVAS 
8.1 Exame da cavidade bucal e dos dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e 
regulamentos. 
9. SAÚDE BUCAL COLETIVA 
9.1 Promoção e Prevenção de Saúde Bucal 
10. POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA 
10.1Princípios gerais, responsabilidades de cada esfera de governo, infra-estrutura e recursos necessários, 
características do processo de trabalho, atribuições dos profissionais, e as regras de financiamento 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
1. BRASIL.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.Saúde Bucal. 
Cadernos de Atenção Básica, n. 17. Ministério da Saúde- Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2006. 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção À Saúde. Departamento de Atenção Básica.Política Nacional 
de Atenção Básica.Ministério da Saúde-Secretaria de Atenção à Saúde,Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de 
recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 56 p. il.  

4. BRUNETTI, Maria Christina; FERNANDES, Marilene Issa; MORAES, Rodrigo Guerreiro Bueno de. Fundamento 
de Periodontia: teoria e prática. São Paulo: Artes Médicas, 2007. 353 p. il. 

5. CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resolução CFO – 20/ 2001. Normatiza Perícias e Auditorias 
Odontológicas em Sede Administrativa. Rio de Janeiro: CFO, 2001. 
6. FEJERSKOV, O.; KIDD, E.A.M. Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico. São Paulo: Santos, 2005. 

7.  FREITAS, A.; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia Odontológica. 6. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2004. 
8. MOYSÈS, Simone Tetu; KRIGER, Léo;  MOYSÈS, Samuel Jorge. Saúde bucal das famílias – Trabalhando com 

evidências. São Paulo: Artes Médicas, 2008. 308p. 

9. NEVILLE, B. W.; et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed.: Elsevier, 2009. 
10.  NEVILLE, B. W.; et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed.: Elsevier, 2009 
11. WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia Clínica para Dentistas. 3. ed: Guanabara Koogan, 2007. 
12. SILVEIRA, J.O.P. Exodontia. Porto Alegre: Ed. Medica Missau, 1998. 
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PROFESSORES 

Cargos: Professor de Língua Inglesa e de Geografia 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa versarão sobre o programa abaixo. Não serão elaboradas questões que envolvam 
o conteúdo relativo ao Acordo Ortográfico promulgado pelo Decreto n.º 6.583, de 29/09/2008. 
 
1. Leitura e compreensão de textos 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre idéias. 
1.5 Idéia central e intenção comunicativa. 
1.6 Efeitos de sentido. 
1.7 Figuras de linguagem. 
1.8 Recursos de argumentação. 
1.9 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
1.10 Coesão e coerência textuais.  
2. Léxico 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais). 
3. Aspectos linguísticos 
3.1 Relações morfossintáticas. 
3.2 Ortografia: sistema oficial vigente. 
3.3 Relações entre fonemas e grafias. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.6 Vozes verbais e sua conversão. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Paralelismos de Regência. 
3.10 Emprego do acento indicativo de crase. 
3.11 Colocação de termos e orações no período. 
3.12 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos; 

orações reduzidas. 
3.13 Equivalência e transformação de estruturas. 
3.14 Pontuação. 
 
Bibliografia: 
1. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. - 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2006. 
2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
3. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. 
4. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.  5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 
5. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 
 
LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  
7. Princípios e objetivos da educação brasileira. 
8. Organização da educação no Brasil. 
9. Níveis e modalidades de ensino. 
10. Criança, adolescente e idoso: direitos e deveres legais. 
11. Lei Orgânica do Município. 
12. Regime Jurídico dos servidores públicos de Flores da Cunha. 
 
Bibliografia: 
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8. BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.  Artigos: 196 a 200 
Brasília, DF 

9. BRASIL. Lei N.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do adolescente Brasília, 
DF  

10. BRASIL. Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Brasília, DF. 

11. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Básica. Parecer CEB/CNE 04/98 - Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília, DF. 

12. BRASIL Lei 10.741/2003. Estatuto do Idoso. Brasília, DF. 
13. Lei Orgânica Municipal. 
14. Lei Municipal nº 1.493/91 – Estatuto dos Servidores Municipais de Flores da Cunha. 
 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
1.   Educação: desafios e compromissos.  
2.   Inter-relações entre o humano, o ambiente e o conhecimento. 
3.   Ensino: concepções e tendências pedagógicas. 
4.   Projeto Pedagógico, currículo e processo educativo. 
5.   Planejamento e avaliação da aprendizagem. 
  

Bibliografia:  
9. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 

2006. 
10. DALLA ZEN, Maria Isabel H.; XAVIER, Maria Luisa M. Planejamento em destaque: análises menos 

convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
11. DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. São Paulo: Campinas, S.P: Autores Associados, 1997. 
12. DOLL Jr., William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre: ArtMed, 1997. 
13. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 

1997. 
14. HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: ArtMed, 

1998. 
15. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários a uma educação do futuro. Cortez Ed., 2001. 
16. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
 

 


