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PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013 

EDITAL N° 01/2013 

Jusandro Bortolon, Prefeito Municipal de Protásio Alves, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo artigo 07 da Lei Orgânica do Município, TORNA PÚBLICO que estarão abertas, a contar da data da publicação 
do edital de abertura, as inscrições para a prestação de CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento dos cargos 
públicos efetivos e Cadastro de Reserva (CR), em conformidade com as Leis Municipais n° 716/20005,  911/2009, 
1.103/2013, 1.104/2013 e alterações posteriores, certame que observará o disposto no Decreto Municipal n° 207, de 
01 de dezembro de 2009 e demais regramentos pertinentes, além do estatuído no edital de abertura, tudo sob a 
coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Concurso público será composto das seguintes etapas: 

- Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos; 

- Prova de Títulos para os cargos de Professor; 

- Prova Prática para os 10 primeiros candidatos classificados na prova teórico-objetiva para os cargos de Operário e 
Operador de Máquinas. 

1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO 
 

Cód.  Cargo 
Escolaridade 

exigida 
e outros requisitos  

Vagas e/ou 
CR (cadastro 
de reserva) 

Carga 
Horária 

semanal (h) 

Vencimento 
Básico 

(R$) 

Valor da 
Inscrição 

(R$) 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

1 Contador 

Ensino Superior em 
Ciências Contábeis 
e registro no 
CRC/RS. 

01 40h 3.194.87* 80,00 

2 Farmacêutico 
Ensino Superior em 
Farmácia e registro 
no CRF/RS. 

01 40h 3.194,87 80,00 

3 
Médico Clínico Geral 
– 20h 

Ensino Superior em 
Medicina com 
habilitação legal 
para o exercício da 
profissão e registro 
no CREMERS. 

01 20h 4.685,62 80,00 

4 
Médico Clínico Geral 
ESF – 40h 

Ensino Superior em 
Medicina com 
habilitação legal 
para o exercício da 
profissão e registro 
no CREMERS.  

01 40h 9.371,47 80,00 

5 Nutricionista 
Ensino Superior em 
Nutrição e registro 
no CRN/RS. 

01 40h 3.194,87 80,00 

6 
Professor de 
Educação Física 

Licenciatura ou 
Licenciatura Plena 
em Educação Física 
e registro no 
CREF2/RS. 

01 22h 1.022,27 80,00 

7 
Professor de 
Educação Infantil 

Licenciatura plena 
em Pedagogia com 
habilitação para 
Educação Infantil   

04 22h 1.022,27 80,00 

8 Psicólogo 
Ensino Superior em 
Psicologia e registro 
no CRP/RS. 

01 40h 3.194,87 80,00 
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* Alterado em 18/12/2013. 

 

1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital do Concurso Público 06/12/2013 

Primeiro dia para entrega dos Laudos Médicos dos candidatos inscritos as cotas dos Portadores de 
Deficiência e dos que solicitaram condições especiais para o dia de prova 

06/12/2013 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br  06/12 a 
06/01/2014 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos as cotas dos Portadores de 
Deficiência 

07/01/2013 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram condições especiais para o 
dia de prova 

07/01/2013 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 07/01/2014 

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas - Lista preliminar de Inscritos 14/01/2014 

Período de Recursos – Homologação das Inscrições 
15, 16 e 

17/01/2014 

Resultado da Homologação das Inscrições 21/01/2014 

Edital de Homologação das Inscrições 21/01/2014 

Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo 24/01/2014 

Edital de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas 24/01/2014 

Consulta da Sala de Realização de Prova no site da Fundatec 24/01/2014 

Aplicação das Provas Teórico-Objetivas  02/02/2014 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares 03/02/2014 

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares 
04, 05 e 

06/02/2014 

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO  

9 Técnico Agrícola 

Ensino Médio 
Completo e 
Habilitação legal 
para exercer o cargo 
de Técnico Agrícola.  

01 44h 1.363,01 60,00 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

10 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Ensino Fundamental 
Incompleto  

01 40h 809,35 40,00 

11 Atendente de Creche 
Ensino Fundamental 
Completo 

04 30h 830,66 40,00 

12 Merendeira 
Ensino Fundamental 
Completo  

02 40h 809,35 40,00 

13 
Operador de 
Máquinas 

Ensino Fundamental 
Incompleto, CNH 
mínimo categoria C, 
Experiência 
Comprovada em 
máquinas agrícolas 
e rodoviárias. 

02 44h 1.363,01 40,00 

14 Operário 
Ensino Fundamental 
Incompleto. 

07 44h 894,56 40,00 
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Ato Público de Abertura dos Lacres (na Fundatec). 05/02/2014 

Divulgação dos Gabaritos Oficiais 20/02/2014 

Divulgação das Justificativas para Manutenção /Alteração dos Gabaritos Preliminares 20/02/2014 

Divulgação das Notas Preliminares da prova Teórico-objetivo 25/02/2014 

Disponibilização das Grades de Respostas no site da Fundatec 25/02/2014 

Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares 
26, 27 e 

28/02/2014 

Divulgação das Notas Oficiais das provas Teórico-Objetivas  05/03/2014 

Classificação Provisória dos Cargos com Prova Prática 05/03/2014 

Lista dos Aprovados para Entrega de Títulos – Cargos de Professores  06/03/2014 

Divulgação da Lista de Candidatos Empatados - EXCETO cargos com 2ª etapa (se necessário) 06/03/2014 

Convocação para Sorteio Público - EXCETO cargos com 2ª etapa (se necessário) 06/03/2014 

Lista dos Aprovados para a Prova Prática 06/03/2014 

Edital de Convocação para a Prova Prática 07/03/2014 

Período para Entrega dos Títulos 
10 a 

11/03/2014 

Realização do Sorteio Público - EXCETO cargos com 2ª etapa (se necessário) 13/03/2014 

Realização da Prova Prática  16/03/2014 

Notas Preliminares da Prova de Títulos 21/03/2014 

Notas Oficiais da Prova Prática 21/03/2014 

Lista de Classificação dos Candidatos em ordem alfabética - EXCETO cargos com 2ª etapa 21/03/2014 

Lista de Classificação das Pessoas com Deficiência em ordem alfabética - EXCETO cargos com 2ª 
etapa 

21/03/2014 

Lista de Homologação Final para Homologação dos Cargos em ordem de classificação - EXCETO 
cargos com 2ª etapa 

21/03/2014 

Período de Recurso das Provas de Títulos 
24, 25 e 

26/03/2014 

Notas Oficiais das Provas de Títulos 27/03/2014 

Divulgação da Lista de Candidatos Empatados - Cargos com 2ª etapa (se necessário) 27/03/2014 

Convocação para Sorteio Público - Cargos com 2ª etapa (se necessário) 27/03/2014 

Realização do Sorteio Público - Cargos com 2ª etapa (se necessário) 02/04/2014 

Lista de Classificação dos Candidatos com Cargos com 2ª etapa em ordem alfabética 03/04/2014 

Lista de Classificação das Pessoas com Deficiência em ordem alfabética - Cargos com 2ª etapa 03/04/2014 

Lista de Homologação Final para Homologação dos Cargos em ordem de classificação - Cargos com 
2ª etapa 

03/04/2014 
 

Obs.: Todas as publicações serão divulgadas até as 23h59min, na data estipulada neste cronograma, no s ite 
www.fundatec.org.br . 
 
1.2.1 O cronograma de execução do Concurso Público poderá ser alterado pela FUNDATEC a qualquer momento, 
havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo a reivindicar em 
razão de alguma alteração. Será dada publicidade caso venha ocorrer. 
 

1.3 DO QUADRO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – 
DATA PROVÁVEL 
A ser divulgado, na data estipulada no cronograma, em 
jornal de circulação local, no site www.fundatec.org.br e 

no "painel de avisos" da sede da Prefeitura Municipal. É 
de inteira responsabilidade do candidato a identificação 
correta de seu local de realização de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 
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1.3.1 – DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 

Data Turno Cargos 

02/02/14 

Manhã  
Cargos de Nível Superior e Nível 
Fundamental 

Tarde 
Cargos de Nível Médio Nível 
Técnico 

 
1.3.2 – DA PROVA DE TÍTULOS 

Data Cargos 

10 e 11/03/14 Professor 

 
1.3.3 – DA PROVA PRÁTICA 

Data Turno Cargos 

16/03/14 Manhã  Operário e Operador de Máquinas 

 
1.4 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: SÍNTESE 
DAS ATRIBUIÇÕES 
 
1.4.1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 
Descrição Sintética:  Executar trabalhos rotineiros de 
limpeza e organização em geral; ajudar na remoção ou 
arrumação de móveis e utensílios. 

Descrição Analítica:  Fazer o serviço de limpeza em 
geral nas diversas dependências da Prefeitura e outros 
prédios públicos municipais, remover o pó dos móveis, 
paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar 
escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 
arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar 
assoalhos; coletar lixo dos depósitos colocando-os nos 
recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e 
persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente, 
servi-lo; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; 
conservação e remoção de móveis, máquinas e 
materiais; atender telefones; anotar  e  transmitir 
recados; transportar volumes; executar tarefas afins. 

1.4.2 ATENDENTE DE CRECHE 

Descrição Sintética:  Executar atividades de 
orientação e recreação infantil. 

Descrição Analítica:  Executar atividades diárias de 
recreação, de artes, entretenimento e rítmicas sob a 
orientação de profissional da educação; acompanhar as 
crianças em passeios, visitas e festividades sociais em 
auxílio ao professor; executar, orientar e auxiliar as  
crianças  no que refere a higiene pessoal; auxiliar na 
alimentação; servir as refeições e auxiliar as crianças 
menores a se alimentar, auxiliar as crianças a 
desenvolverem a coordenação motora, mediante 
exercícios e brinquedos, conforme orientação do 
professor responsável; observar a saúde e o bem estar 
das crianças comunicando ao  professor qualquer 
alteração ajudando, quando necessário, a levá-las ao 
atendimento médico e ambulatorial; ajudar a ministrar 
os medicamentos, conforme prescrição médica sob 

orientação; orientar os pais quanto à higiene infantil; 
comunicar ao professor e à direção da escola qualquer 
incidente ou dificuldade ocorrida; ajudar o professor na 
apuração da frequência diária e mensal das crianças; 
executar outras tarefas afins. 

1.4.3 CONTADOR 

Descrição Sintética:  Executar funções contábeis 
complexas. 

Descrição Analítica:  Reunir informações para 
decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos 
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 balanço; 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 sua natureza, tenham 
necessidade de contabilidade própria, assinar balanços 
e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a 
situação financeira e patrimonial das repartições; 
orientar do ponto de vista contábil, o levantamento dos 
bens patrimoniais do Município; realizar estudos e 
pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras 
de contabilidade do Município; planejar modelos e 
fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; 
estudar, sob o aspecto contábil, a situação da dívida 
pública municipal; executar tarefas afins. 

1.4.4 FARMACÊUTICO  

Descrição Sintética:  Atividades de nível superior, 
envolvendo a execução de trabalhos relacionados à 
área farmacêutica. 
 
Descrição Analítica:  Atividades de nível superior, de 
grande complexidade, avaliação farmacêutica do 
receituário. Guarda de medicamentos, drogas e 
matérias primas e sua conservação. Registro de 
entorpecentes e psicotrópicos requisitados, receitados, 
fornecidos ou utilizados no aviamento das fórmulas 
manipuladas, conforme procedimentos exigidos pela 
vigilância sanitária. Organização e atualização dos 
controles de produtos farmacêuticos, químicos e 
biológicos, mantendo registro permanente do estoque 
de substâncias e medicamentos. Controle do estoque 
de medicamentos. Colaborar na realização de estudos 
e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas. Emitir 
parecer técnico a respeito de produtos e equipamentos 
utilizados na farmácia, principalmente fazer requisições 
de substâncias, medicamentos e materiais necessários 
à farmácia. Planejamento e coordenação da execução 
da Assistência Farmacêutica no Município conforme a 
Política Nacional de Medicamentos; coordenar a 
elaboração da relação de Medicamentos padronizados 
pelo Serviço de Saúde do Município, assim como suas 
revisões periódicas; análise do consumo e da 
distribuição dos medicamentos; elaboração e promoção 
dos instrumentos necessários, objetivando 
desempenho adequado das atividades de seleção, 
programação, aquisição, armazenamento, distribuição 
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e dispensação de medicamentos pelas Unidades de 
Saúde; avaliação do custo do consumo dos 
medicamentos; realização de supervisão técnico-
administrativo em Unidades da Saúde do Município no 
tocante a medicamentos e sua utilização; participar e 
assumir a responsabilidade pelos medicamentos de 
outros programas da Secretaria de Saúde; realização 
de treinamento e orientação aos profissionais da área; 
orientação, coordenação e supervisão de trabalhos a 
serem desenvolvidos por auxiliares; emissão de 
pareceres sobre assuntos de sua competência; 
realização de estudos de farmacovigilância e 
procedimentos técnicos administrativos no tocante a 
medicamentos vencidos; acompanhar a validade dos 
medicamentos e seus remanejamentos; auxiliar no 
desenvolvimento de ações em vigilância sanitária; 
controlar e fornecer receituários especiais para médicos 
e Unidades Básicas de Saúde do município; exercer a 
fiscalização profissional sanitária e técnica de 
empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, 
produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de 
natureza farmacêutica; manter fiscalização de farmácia 
quanto ao aspecto sanitário mantendo visitas 
periódicas para orientar seus responsáveis no 
cumprimento da legislação vigente; executar tarefas 
afins. 

1.4.5 MÉDICO CLÍNICO GERAL  

Descrição Sintética:  Exercer clínica geral no 
atendimento à pacientes da Unidade Básica de Saúde 
do Município. 

Descrição Analítica:  Examinar o paciente, utilizando 
os instrumentos adequados, avaliar as condições de 
saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos 
somáticos, psicológicos e sociais; requisitar exames 
subsidiários, analisando e interpretando seus 
resultados; atender os problemas de saúde 
ambulatorial; fazer encaminhamento de pacientes a 
outros especialistas, quando julgar necessário; prestar 
pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, mesmo 
nos casos de urgência e emergência, decidindo as 
condutas, inclusive pela internação quando necessária; 
estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, 
orientando os pacientes, prescrevendo os 
medicamentos, dietas e demais terapêuticas 
apropriadas a cada paciente internado, sempre que 
necessário ou solicitado; dar grande ênfase à 
prevenção de doenças, mas sem se descuidar das 
atividades curativas e reabilitadoras; integrar a equipe 
multiprofissional de saúde, responsabilizando-se pela 
orientação desta, aos cuidados relativos à sua área de 
competência, seguindo também as orientações dos 
demais profissionais nas suas áreas específicas; 
realizar registros adequados sobre seus pacientes, 
sobre vigilância epidemiológica, estatística de 
produtividade, de motivos de consulta e outras, nos 
formulários e documentos adequados; participar em 
todas as atividades para que for designado pela chefia 
imediata; contribuir no planejamento, administração e 
gerência dos serviços de saúde, sempre que designado 
para tal; comunicar ao seu superior imediato qualquer 
irregularidade; zelar pela manutenção e ordem dos 
materiais, equipamentos e locais de trabalho; fazer 

pedidos de material e equipamentos necessários a sua 
área de competência; cumprir e fazer cumprir as 
normas do setor de saúde; participar de projetos de 
treinamento e programas educativos, tanto para 
profissionais de saúde como para pacientes e outras 
pessoas da comunidade, manter-se atualizado através 
da educação profissional contínua; propor normas e 
rotinas relativas a sua área de competência, classificar 
e codificar doenças, operações, causas de morte e 
demais situações de saúde, de acordo com o sistema 
adotado; fazer parte de comissões provisórias e 
permanentes instaladas no setor onde trabalha, quando 
designado para tal; executar outras tarefas correlatas a 
sua área de competência, inclusive as previstas no 
regulamento da profissão. 

1.4.6 MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF  

Descrição Sintética:  Exercer clínica geral no 
atendimento à pacientes da Unidade Básica de Saúde 
do Município. 

Descrição Analítica:  Examinar o paciente, utilizando 
os instrumentos adequados, avaliar as condições de 
saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos 
somáticos, psicológicos e sociais; requisitar exames 
subsidiários, analisando e interpretando seus 
resultados; atender os problemas de saúde 
ambulatorial; fazer encaminhamento de pacientes a 
outros especialistas, quando julgar necessário; prestar 
pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, mesmo 
nos casos de urgência e emergência, decidindo as 
condutas, inclusive pela internação quando necessária; 
estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, 
orientando os pacientes, prescrevendo os 
medicamentos, dietas e demais terapêuticas 
apropriadas a cada paciente internado, sempre que 
necessário ou solicitado; dar grande ênfase à 
prevenção de doenças, mas sem se descuidar das 
atividades curativas e reabilitadoras; integrar a equipe 
multiprofissional de saúde, responsabilizando-se pela 
orientação desta, aos cuidados relativos a sua área de 
competência, seguindo também as orientações dos 
demais profissionais nas suas áreas específicas; 
realizar registros adequados sobre seus pacientes, 
sobre vigilância epidemiológica, estatística de 
produtividade, de motivos de consulta e outras, nos 
formulários e documentos adequados; participar em 
todas as atividades para que for designado pela chefia 
imediata; contribuir no planejamento, administração e 
gerência dos serviços de saúde, sempre que designado 
para tal; comunicar ao seu superior imediato qualquer 
irregularidade; zelar pela manutenção e ordem dos 
materiais, equipamentos e locais de trabalho; fazer 
pedidos de material e equipamentos necessários a sua 
área de competência; cumprir e fazer cumprir as 
normas do setor de saúde; participar de projetos de 
treinamento e programas educativos, tanto para 
profissionais de saúde como para pacientes e outras 
pessoas da comunidade, manter-se atualizado através 
da educação profissional contínua; propor normas e 
rotinas relativas a sua área de competência, classificar 
e codificar doenças, operações, causas de morte e 
demais situações de saúde, de acordo com o sistema 
adotado; fazer parte de comissões provisórias e 
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permanentes instaladas no setor onde trabalha, quando 
designado para tal; executar outras tarefas correlatas a 
sua área de competência, inclusive as previstas no 
regulamento da profissão. 

1.4.7 MERENDEIRA 

Descrição Sintética:  Confeccionar a merenda escolar 
e proceder à limpeza em geral. 

Descrição Analítica:  Executar, sob orientação de 
Nutricionista, as tarefas relativas à confecção da 
merenda escolar; preparar refeições balanceadas de 
acordo com o cardápio pré-estabelecido; exercer 
perfeita vigilância técnica sobre a condimentação e 
cocção dos alimentos; manter livres de contaminação 
ou de deterioração os gêneros alimentícios sob sua 
guarda; selecionar os gêneros alimentícios quanto à 
quantidade, qualidade e estado de conservação; zelar 
para que o material e equipamento de cozinha estejam 
sempre em perfeitas condições de utilização, higiene e 
segurança; operar com fogões, aparelhos de 
preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, 
refrigeração e outros; servir a merenda nos utensílios 
próprios, observando as quantidades determinadas 
para cada aluno; distribuir a merenda e colaborar para 
que os alunos desenvolvam hábitos sadios de 
alimentação; recolher, lavar e guardar utensílios da 
merenda, encarregando-se da limpeza geral da cozinha 
e refeitório; fazer trabalhos de limpeza nas diversas 
dependências e prédios públicos; limpar pisos, vidros, 
lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover 
lixos e detritos; lavar e encerrar assoalhos, fazer 
arrumação em locais de trabalho; proceder à remoção 
e conservação de móveis, máquinas e materiais em 
geral; preparar café e servi-lo; executar outras tarefas 
correlatas. 

1.4.8 NUTRICIONISTA 

Descrição Sintética:  Planejar e executar serviços ou 
programas de nutrição e de alimentação em 
estabelecimentos do Município. 

Descrição Analítica:  Planejar serviços ou programas 
de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, 
educação e de outros similares; organizar cardápios e 
elaborar dietas; controlar a estocagem preparação, 
conservação e distribuição dos alimentos a fim de 
contribuir para a melhoria protética, racionalidade e 
economicidade dos regimes alimentares; planejar e 
ministrar cursos de educação alimentar; prestar 
orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

1.4.9 OPERADOR DE MÁQUINAS  

Descrição Sintética:  Operar máquinas rodoviárias, 
agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 

Descrição Analítica:  Operar veículos motorizados, 
especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas 
de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 
outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder 

escavações, transporte de terra, compactação, aterro e 
trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de 
máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas 
de níveis; cuidar da limpeza e conservação das 
máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; 
executar tarefas afins e serviços gerais. 

1.4.10 OPERÁRIO 

Descrição Sintética:  Realizar trabalhos braçais em 
geral. 

Descrição Analítica:  Carregar e descarregar veículos 
em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, 
materiais de construção e outros; fazer mudanças; 
proceder a abertura de valas; efetuar serviços de 
capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos 
e detritos de vias públicas municipais; zelar pela 
conservação e limpeza dos sanitários; efetuar a coleta 
de lixo a domicílios; auxiliar em tarefas de construção, 
calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no 
recebimento, entrega, pesagem e contagem de 
materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de 
veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; 
manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de 
lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, 
adubações, pulverizações, etc.); auxiliar em serviços de 
jardinagem; efetuar serviços de limpeza e conservação 
de estradas; cuidar de árvores frutíferas; proceder a 
apreensão de animais soltos nas vias públicas; efetuar 
limpeza em terrenos baldios e praças; alimentar 
animais sob supervisão; proceder a lavagem de 
máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como 
a limpeza de peças e oficinas;.conduzir ao local de 
trabalho equipamentos técnicos; realizar consertos em 
rede telefônicas; alinhamento de redes; conserto de 
relógios; troca de contadores, medidores e lâmpadas; 
serviços auxiliares de construção de galpões, garagens 
e escolas, pontes e pontilhões, fazer formas de 
madeira, vasos, calhas, capas de bueiros, armação de 
ferro, placas de sinalização,  abrigos para pontos de 
ônibus e táxis; assentar tijolos de meio fio e 
paralelepípedos; efetuar carregamentos de materiais 
necessários a execução de tarefas; fazer reparos em 
pisos de cimento;  fabricação e colocação de cabos em 
ferramentas; auxiliar na montagem e desmontagem de 
motores, máquinas e veículos; confecção e conserto de 
capas e estofamentos; operar, entre outras, máquinas 
de pequeno porte, serras, cortador de grama, máquinas 
de fabricar telas de arame e similares; afiar 
ferramentas; acender forjas; encarregar-se de bombas 
de gasolina; conservar estátuas e monumentos; auxiliar 
na preparação de asfalto; manejar instrumentos 
agrícolas; aplicar inseticidas e fungicidas; zelar pelo 
funcionamento e limpeza de equipamentos utilizados 
ou em uso; executar tarefas afins de serviços gerais. 

1.4.11 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Descrição Sintética:  Executar tarefas relacionadas às 
práticas desportivas em geral; desenvolver atividades 
esportivas, bem como de recreação e lazer; contribuir 
para a formação do cidadão, através de ações de 
promoção do desporto. 
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Descrição Analítica:  Desenvolver atividades de 
iniciação desportiva em escolinhas do gênero, 
programas e/ou projetos no Município, nas mais 
diversas modalidades; incentivar, orientar e 
supervisionar a prática de atividades esportivas dos 
munícipes, promovendo uma melhor qualidade de vida 
e zelando pela preservação da diversidade cultural, 
social e religiosa;responsabilizar-se pela organização 
de equipes, pelo treino das mesmas, jogos de 
integração, competições escolares, inclusive em âmbito 
intermunicipal e interestadual,  buscando desenvolver 
as habilidades corporais e promover o crescimento, a 
satisfação pessoal e a inserção social de todos os 
participantes; elaborar e cumprir o calendário de 
eventos esportivos do Município em parceria com as 
Secretarias Municipais; zelar pela realização de 
competições saudáveis, primando pelo respeito aos 
princípios esportivos que são modelo de civismo, 
dedicação e ética dentro e fora das quadras; reprimir as 
formas de violência que possam manifestar-se entre os 
participantes, mantendo a disciplina e respeito mútuo; 
executar outras tarefas correlatas e afins com o 
desporto. 

1.4.12 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Descrição Sintética:  Participar do processo de 
planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar 
as operações inerentes ao processo ensino-
aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino. 

Descrição Analítica:  Elaborar e cumprir o plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
levantar e interpretar os dados relativos à realidade de 
sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; 
estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; organizar registros de observação dos 
alunos; participar de atividades extra-classe; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as 
atividades e articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; participar de cursos de formação e 
treinamentos; participar da elaboração e execução do 
projeto político-pedagógico; integrar órgãos 
complementares da escola; dirigir instituições escolares 
de acordo com a determinação superior;   executar 
tarefas afins com a educação. 

1.4.13 PSICÓLOGO 

Descrição Sintética:  Executar atividades nos campos 
de psicologia aplicada ao trabalho, de orientação na 
área escolar e da clínica psicológica. 

Descrição Analítica:  Realizar psicodiagnósticos para 
fins de ingresso, readaptação, avaliação das condições 
pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e 
funções sob o ponto-de-vista psicológico, 
estabelecendo os requisitos necessários ao 
desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre 
atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de 

liderança; averiguar causas de baixa produtividade; 
assessorar o treinamento em relações humanas; fazer 
psicoterapia breve, ludo terapia individual e grupal, com 
acompanhamento clínico, para tratamento dos casos; 
fazer exames de seleção em crianças, para fins de 
ingresso em instituições assistenciais, bem como para 
contemplação com bolsas de estudos; empregar 
técnicas como testes de inteligência e personalidade, 
observações de conduta, etc.; atender crianças 
excepcionais, com problemas de deficiência mental e 
sensorial ou portadora de desajustes familiares ou 
escolares, encaminhando-se para escolas ou classes 
especiais; formular hipóteses de trabalho para orientar 
as explorações psicológicas, médicas e educacionais; 
apresentar o caso estudado e interpretado à discussão 
em seminário; realizar pesquisas psicopedagogias; 
confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e 
psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar 
relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a 
interpretação final após o debate e aconselhamento 
indicado a cada caso, conforme as necessidades 
psicológicas, escolares, sociais e profissionais do 
indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso 
estudado, fazendo os necessários registros; manter-se 
atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela 
Psicologia; executar tarefas afins.   

1.4.14 TÉCNICO AGRÍCOLA  

Descrição Sintética:  Auxiliar os serviços de 
agronomia, executando os respectivos trabalhos. 

Descrição Analítica:  Prestar assistência aos 
agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre 
meios de defesa e tratamentos contra pragas e 
moléstias nas plantações; supervisionar a execução da 
poda de plantas; auxiliar na realização de culturas 
agrícolas experimentais; efetuar cálculos para 
adubação e preparo da terra; informar aos agricultores 
sobre a conveniência da introdução de novas culturas e 
equipamentos indicados para cada lavoura,  
manutenção e conservação dos mesmos; orientação 
sobre os métodos de vacinação, criação de animais, 
bem como sobre processos adequados de limpeza e 
desinfecção de estábulos e baias; supervisionar a 
execução de trabalhos fitossanitários; transmitir 
orientação sobre aplicação de defensivos, fertilizantes e 
corretivos; coletar amostras de plantas para fins de 
exame; colaborar na organização de exposições rurais; 
cooperar com os órgãos encarregados da construção e 
manutenção de parques e praças; executar tarefas 
afins. 

2 DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
2.1 DAS VAGAS E DA FORMAÇÃO DE CADASTRO 

Os candidatos aprovados para os cargos serão 
chamados segundo as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Protásio Alves para as vagas anunciadas 
no Edital e que vierem a surgir. Os demais candidatos 
formarão um cadastro de reserva cuja admissão estará 
condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas 
no prazo de validade deste Concurso Público.  
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2.2 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

2.2.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o 
direito de inscrição no Concurso Público de que trata 
este Edital, podendo concorrer a 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes e das futuras, desde que haja 
compatibilidade entre as atribuições do cargo 
pretendido, e a deficiência de que forem portadores, 
conforme disposto no Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999. 

2.2.2 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, juntamente com 
o Formulário de Requerimento – Pessoas Portadoras 
de Deficiência, conforme Anexo V, por SEDEX para a 
FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, 
Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, impreterivelmente, 
durante o período das inscrições. 

2.2.2.1 Caso o portador de deficiência necessite de 
condições especiais para a realização da prova, deverá 
formalizar o pedido por escrito através da ficha 
eletrônica de inscrição. 

2.2.2.1.1 Se houver necessidade de tempo adicional, a 
justificativa deverá conter parecer emitido por 
especialista da área de deficiência.  

2.2.2.1.2 A Comissão do Concurso, da FUNDATEC, 
examinará a possibilidade operacional de atendimento 
à solicitação.  

2.2.2.2 A data de emissão do atestado deve ser 
posterior ao 06/12/2012. 

2.2.2.3 Nos atestados médicos relativos à deficiência 
auditiva deverá constar, claramente, a descrição dos 
grupos de frequência auditiva comprometidos. 

2.2.3 Não será homologada a inscrição, na condição de 
pessoa com deficiência e/ou pedido de necessidade 
especial, do candidato que descumprir quaisquer das 
exigências constantes neste edital. 

2.2.4 A inobservância do disposto no subitem 2.2.2 
acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição e o não 
atendimento às condições especiais que indicar. 

2.2.5 Os atestados médicos terão valor somente para 
este Concurso Público, não sendo devolvidos aos 
candidatos.  

2.2.6 O fornecimento do laudo médico é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. A 
FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de Protásio Alves 
não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio 
que impeça a chegada do laudo a seu destino, bem 
como por problemas de envio/entrega relacionados à 
Empresa de Correios e Telégrafos – ECT. 

2.2.7 As pessoas com deficiência participarão do 
concurso em igualdade de condições com os demais 
concorrentes, no que se refere a conteúdo, avaliação, 
duração das provas, local, data e horário da respectiva 

realização. 

2.2.8 Se aprovadas e classificadas, as pessoas com 
deficiência, por ocasião da etapa de avaliação médica, 
serão submetidas a perícias específicas, a fim de 
verificar a efetiva existência da deficiência declarada no 
ato da inscrição e sua compatibilidade com o exercício 
das atribuições do cargo. 

2.2.9 O não comparecimento do candidato à perícia 
médica acarretará a perda do direito às vagas 
reservadas aos candidatos em tais condições. 

2.2.10 A pessoa com deficiência que não declarar essa 
condição por ocasião da inscrição não poderá invocá-la 
futuramente em seu favor. 

2.2.11 A deficiência deverá permitir o pleno 
desempenho do cargo, em todas as suas atividades, 
consoante atestado médico. 

2.2.12 Não ocorrendo aprovação de candidatos na 
condição de pessoa com deficiência em número 
suficiente ao preenchimento dos cargos aos mesmos 
disponibilizados, as vagas serão preenchidas pelos 
demais aprovados, observada a ordem geral de 
classificação no cargo. 

2.2.13 O grau de deficiência do candidato não poderá 
ser invocado como causa de aposentadoria por 
invalidez. 

2.2.14 Os candidatos que tiverem suas inscrições 
homologadas como pessoa com deficiência e forem 
aprovados/classificados, além de figurarem na lista 
geral de classificação, terão seus nomes publicados em 
relação à parte, constando em ambas a nota final de 
aprovação e classificação ordinal em cada uma das 
listas. 

2.2.15 Os candidatos deverão comparecer ao exame 
admissional munidos do original do laudo médico que 
ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem 
como a provável causa da deficiência. 

2.2.16 A observância do percentual de vagas 
reservadas às pessoas com deficiência dar-se-á 
durante todo o período de validade do concurso e 
aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

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

3.1.1. A FUNDATEC e o Municio de Protásio de Alves 
disponibilizarão computadores para acesso à internet 
durante o período de inscrições, na Rua Professor 
Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro Partenon, em Porto 
Alegre/RS, no horário de atendimento ao público, das 
9h às 18h, e no Município de Protásio Alves, rua do 
poço, 488, centro das 7:45 às 11:30 e das 13:15 às 
17:30. 

3.2 Procedimentos para Inscrições - Acessar o 
endereço www.fundatec.org.br a partir do primeiro dia 
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determinado no cronograma e acessar “Concurso 
Público 01/2013” do Município de Protásio Alves. O 
candidato encontrará o Edital de Abertura e Inscrições 
– Abertas. Deverá ler o Edital de Abertura para 
conhecimento das normas reguladoras do Concurso 
Público 01/2013.  

3.3 As inscrições serão submetidas ao sistema, até as 
23 horas e 59 minutos do dia determinado no 
cronograma de execução. Durante o processo de 
inscrição, será emitido o boleto bancário com a taxa de 
inscrição, sendo que o pagamento deverá ser feito em 
qualquer banco, 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.org.br) e confirmar o pagamento de seu 
pedido de inscrição.  

3.3.1 O candidato deverá ficar atento ao dia de 
vencimento do boleto bancário. O sistema de inscrições 
permitirá ao candidato reimprimir seu boleto bancário, 
com nova data de vencimento, sendo que o pagamento 
deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 
determinado no cronograma de execução. Não serão 
aceitos pagamentos efetuados posteriormente a esta 
data. 

3.3.2 Não serão aceitos pagamentos com taxas 
inferiores às estipuladas, conforme item 1.1 deste 
Edital. 

3.4 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.  

3.5  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. 

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

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

3.8 O candidato poderá inscrever-se para o Concurso 
Público 01/2013 do Município de Protásio Alves, 
mediante a inscrição pela internet e o pagamento do 
valor correspondente, desde que atenda às exigências 
do cargo, conforme especificado no item 1.1 deste 
Edital.  

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

3.10 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, bem como a 
identificação do candidato, não poderá ser trocada 
após a efetivação do pagamento do boleto bancário. 

3.11 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.  

3.12 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, item 1.3.1. 

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

3.13.1 Não haverá devolução do valor da taxa paga. 

3.14 O CPF é informação indispensável para a 
inscrição.  

3.14.1 Poderá ter a sua inscrição cancelada eliminada 
do Concurso Público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição.  

3.15 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.  

3.16 É vedada a transferência do valor pago a título da 
taxa para terceiros, assim como a transferência da 
inscrição para outrem. 

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

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

3.19 A candidata que tiver necessidade de amamentar 
deverá entregar o atestado de amamentação, remetê-lo 
por SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano 
Fischer, nº 2012, Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, 
até o dia determinado no cronograma de execução. 
Durante a realização da prova, deverá 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 e o Município de Protásio Alves não se 
responsabilizarão por acompanhantes menores de 
idade durante a realização das provas. 

3.20 Caso haja algum erro ou omissão detectada 
(nome, número de documento de identidade, sexo, data 
de nascimento e endereço etc.) ou mesmo ausência na 
listagem oficial de inscritos, o candidato terá o prazo de 
72 horas após a divulgação para entrar em contato com 
a FUNDATEC, mediante contatos disponíveis no site. 

4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 

Valores das taxas de inscrição:  
a) Nível Fundamental: R$ 40,00 
b) Nível Técnico: R$ 60,00 
c) Nível Superior: R$ 80,00 

5. DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 

5.1 A prova teórico-objetiva de cada cargo será 
eliminatória, constituída de 40 (quarenta) questões, 
elaboradas com base nos programas e bibliografias a 
serem divulgados na data prevista no Cronograma de 
Execução, e no Quadro Demonstrativo de Provas 
(Anexo I). O candidato terá 03 (três) horas para a 
resolução da prova. 

5.2 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. 

5.3 A prova teórico-objetiva para todos  os cargos será 
realizada no Município de Protásio Alves. Não havendo 
disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas 
localidades de realização das provas, estas poderão 
ser realizadas em outras localidades. 

5.3.1 A divulgação de dia, locais e horários específicos 
de aplicação, conforme Cronograma de Execução, será 
feita em jornal de circulação local, no Mural da 
Prefeitura Municipal de Protásio Alves, e no endereço 
www.fundatec.org.br, no prazo de 8 (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. 

5.4 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; Passaporte (no prazo de 
validade); Carteira Funcional do Ministério Público. 

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

5.4.2 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 aceito cópia do documento de 
identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 

5.4.3 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 documento previsto no item 5.4. 

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

5.4.4.1 A identificação especial será julgada pela 
Comissão 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. 

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

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

5.7 Não será permitida a entrada no prédio da 
realização das provas do candidato que se apresentar 
após dado o sinal sonoro indicativo de fechamento dos 
portões, que ocorrerá conforme horário divulgado no 
edital de data, hora e local. Só poderá ingressar na sala 
de provas, se acompanhado por fiscal da coordenação.  

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

5.9 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das provas em razão 
de afastamento do candidato da sala de provas. 
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5.10 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, 
seja qual for o motivo alegado, tampouco será aplicada 
prova fora do local e horário designado por Edital. 

5.11 Nas salas de prova e durante a realização desta, 
não será permitido ao candidato: 
manter em seu poder relógios, armas e aparelhos 
eletrônicos (BIP, telefone celular, calculadora, agenda 
eletrônica, MP3, tablets, etc.), devendo acomodá-los no 
saco plástico fornecido pelo aplicador para este fim. O 
candidato que estiver portando qualquer desses 
instrumentos durante a realização da prova será 
eliminado do Concurso Público. 

5.11.1 O candidato que necessitar utilizar prótese 
auditiva e não puder retirá-la durante a realização das 
provas, deverá solicitar atendimento em sala especial. 
Esta solicitação deverá ser feita previamente conforme 
o previsto no subitem 6.2.5 deste Edital. 

5.11.2 Todo e qualquer pertence pessoal deverá ser 
depositado pelos candidatos em local indicado pelo 
fiscal do concurso, não se responsabilizando a 
FUNDATEC ou a Prefeitura Municipal de Protásio Alves 
por perdas, extravios ou danos que ocorrerem. 

5.11.3 O controle e o aviso do horário são de 
responsabilidade do fiscal de sala. 

5.12 O candidato, durante a realização da prova, não 
poderá usar óculos escuros e acessórios de chapelaria, 
tais como boné, chapéu, gorro, bem como outros 
acessórios que cubram as orelhas ou parte do rosto. 

5.13 Em cima da classe o candidato deverá ter 
somente caneta esferográfica de cor azul ou preta e 
documento de identidade.  

5.14 O candidato só poderá retirar-se do recinto da 
prova, portando o caderno de provas, após 2 hora e 30 
minutos do início da mesma. 

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

5.16 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. 

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

5.17.1 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. 

5.17.2 É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, 
rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua grade de 
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
decorrentes da impossibilidade de realização da leitura 
digital. 

5.17.3 É responsabilidade do candidato a conferência 

de seus dados pessoais, em especial o nome, o 
número de inscrição, o número de seu documento de 
identidade e o cargo de sua opção impressos na grade 
de respostas. 

5.18 Não será permitida a permanência de 
acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas 
ao Concurso Público nas dependências do local onde 
for aplicada a prova, exceto nos casos do item 3.19. 

5.19 Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos 
deverão permanecer na sala até que o último candidato 
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de 
Prova, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, 
retirando-se todos da sala ao mesmo tempo. 

5.20 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 utilizando-se de consultas não 
permitidas, de celular ou de outro equipamento de 
qualquer natureza; 

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; 

e) Recusar-se a entregar o material das provas ao 
término do tempo destinado para a sua realização; 

f) Descumprir as instruções contidas no caderno de 
provas e na folha de respostas; 

g) Não permitir ser submetido ao detector de metal; 

h) Não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se 
recusar a realizar qualquer procedimento que tenha por 
objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou 
de dados; 

i) Fumar no ambiente de realização das provas; 

j) Manter em seu poder relógios, armas e aparelhos 
eletrônicos (BIP, telefone celular, calculadora, agenda 
eletrônica, MP3, tablets, etc). 

5.21 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. 

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

5.23 O Cronograma de Execução aponta a data 
provável de execução das provas, que poderá ser 
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adiada por imperiosa necessidade, decidida pela 
Comissão de Concurso da FUNDATEC e pelo 
Município de Protásio Alves. 

6. DA PROVA PRÁTICA  

6.1 Para os cargos de Operário e Operador de 
Máquinas haverá Prova Prática para os 10 primeiros 
classificados, considerando apenas a nota total obtida 
na Prova Teórico-Objetiva. Serão convocados os 
candidatos na mesma posição. 

6.2 Somente poderá realizar a prova prática, o 
candidato que, no dia da prova prática, apresentar o 
documento de habilitação com a categoria solicitada 
neste edital. 

6.3 Não serão aceitas cópias autenticadas nem mesmo 
protocolo de documento. 

6.4 Os critérios, o local, horário e outras 
informações serão publicados em Edital específico, 
conforme cronograma de execução.  

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

6.6 A prova prática é de caráter eliminatório e 
classificatório. 

7. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS  

7.1 Esta etapa será aplicada somente àqueles 
candidatos considerados aprovados na prova teórico-
objetiva para os cargos de Professores. 

7.2 Os títulos deverão ser apresentados por meio de 
cópia autenticada, em envelope tamanho A4, 
acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação 
discriminativa, disponibilizada no site da FUNDATEC, 
www.fundatec.org.br, firmadas pelo candidato, sendo 
que uma delas deverá estar colada como capa do 
envelope. 

7.2.1 Os títulos com assinatura digital (e somente 
estes) que não forem autenticados em cartório poderão 
ser aferidos pela Prefeitura Municipal de Protásio Alves, 
no setor de Pessoal da Prefeitura, sito à  Rua do Poço, 
488, centro de Protásio Alves/RS, no horário das 07:45 
às 11:30 e das 13:15 às 17:30 ,  antes de encaminhar 
os documentos para avaliação dos títulos. 

7.3 Os títulos deverão ser encaminhados Via Sedex, 
para a FUNDATEC, com Assunto: CONCURSO DO 
MUNICÍPO DE (nome do município) - Rua Prof. 
Cristiano Fischer, nº 2012, Partenon, Porto Alegre/RS, 
CEP 91410-000, e serem postados durante o período 
de entrega de títulos constante no Cronograma de 
Execução. 

7.4 A atribuição de pontuação aos títulos servirá 
apenas para efeito de classificação dos candidatos. 

7.5 O preenchimento correto do formulário de relação 
de títulos é de inteira responsabilidade do candidato. 

7.6 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. 

7.7 Os títulos, quando aplicável, deverão ser entregues 
em fotocópia autenticada frente e verso. 

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

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

7.10 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. 

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

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

7.13 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. 

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

7.15 Serão considerados apenas os títulos obtidos 
desde 01/01/2006, à exceção de Especialização, 
Mestrado, Doutorado, Licenciatura Plena, com data de 
expedição até o prazo estabelecido para a publicação 
dos aprovados, conforme especificado no Cronograma 
de Execução. 

7.16 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.  

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

7.18 Os títulos para comprovação de participação em 
cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, 
workshops só serão considerados se estiverem 
relacionados com o cargo no qual o candidato está 
inscrito. 

7.18.1 Os títulos mencionados no item 7.18 só serão 
pontuados se o candidato tiver participado como 
ouvinte. 

7.19 O candidato que estiver aguardando diplomas 
e/ou certificados de cursos concluídos poderá 
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apresentar certidão de conclusão expedida pela 
respectiva instituição. 

7.20 Cada título será considerado e avaliado uma única 
vez, vedada a cumulatividade de pontos. 

7.21 Caso, no mesmo documento, conste a 
comprovação de mais de um título referente ao mesmo 
evento, será considerado apenas o de maior valoração 
para fins de pontuação. 

7.22 Diplomas e certificados deverão estar 
devidamente registrados nos órgãos competentes. 
Quando aplicável, deverão ser entregues em fotocópia 
autenticada frente e verso ou Declaração oficial, em 
papel timbrado da instituição de Ensino Superior, 
contemplando todos os requisitos para a obtenção do 
título. 

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

7.24 Os documentos entregues como títulos não serão 
devolvidos aos candidatos.  

7.25 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. 

8. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO DA 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DO GABARITO 
PRELIMINAR, NOTA PRELIMINAR DA PROVA 
TEÓRICO-OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS  

8.1 Os pedidos de revisão do gabarito preliminar e 
notas preliminares da prova teórico-objetiva e de títulos 
terão o prazo previsto no cronograma de execução.  

8.2 Os recursos e pedidos de revisão deverão ser 
dirigidos por Formulário Eletrônico que será 
disponibilizado no site www.fundatec.org.br e enviados 
a partir da 0 hora do primeiro dia previsto no 
Cronograma até as 23h59min do terceiro dia do 
referido cronograma, obedecendo aos mesmos 
regramentos contidos neste Edital. 

8.2.1 Para interpor recursos eletrônicos, o candidato 
deverá ter endereço eletrônico, e-mail, para confirmar o 
protocolo de recebimento. As orientações estarão 
disponíveis no site www.fundatec.org.br. 

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

8.3 Recursos e argumentações apresentados fora das 
especificações e do prazo estabelecidos neste edital 
serão indeferidos. 

8.3.1 O candidato deverá ser claro, consistente e 
objetivo em seu recurso. 

8.3.2 Recursos com teor idêntico/assemelhado ou 
ofensivo serão preliminarmente indeferidos. 

8.4 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de 

revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso 
de publicação definitiva ou oficial. 

8.5 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 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. 

8.6 Todos os recursos serão analisados e as 
justificativas da manutenção/alteração serão divulgadas 
no endereço eletrônico www.fundatec.org.br. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

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

8.8 Em caso de alteração de gabarito oficial preliminar 
de questão de prova, em virtude dos recursos 
interpostos, essa alteração valerá para todos os 
candidatos, independentemente de terem ou não 
recorrido. 

8.9 A FUNDATEC se reserva no direito de anular 
questões ou de alterar gabarito, independentemente de 
recurso, visto ocorrência de equívoco na formulação de 
questões ou respostas. 

9. DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

9.1 Da Prova Teórico-Objetiva 

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

9.1.2. Para todos os cargos, exceto Professores,  o 
valor total da prova teórico-objetiva será de 100 pontos, 
sendo que cada questão valerá 2,5 (dois vírgula cinco) 
pontos, conforme ANEXO I – Quadro Demonstrativo de 
Provas. Serão considerados aprovados aqueles que 
obtiverem nota final igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos. 

9.1.3. 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. Serão considerados aprovados aqueles que 
obtiverem nota final igual ou superior a 45 (quarenta 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. 

9.1.4. Para os cargos 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 
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classificatório serão somados à pontuação obtida nos 
conteúdos de caráter eliminatório. 

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

9.2 Da Prova Prática  

9.2.2 Da Avaliação e Da Aprovação dos Cargos que 
Possuem Prova Prática 

9.2.2.1 A nota final (NF) será a média ponderada dos 
pontos obtidos na prova Teórico-Objetiva (TO) e da 
Prova Prática (Prat), conforme cálculo abaixo:  

40
100

.Pr
60

100

. ×






+×






= atPontosOPontosT
NF  

sendo: 

NF = Nota Final; 

Pontos TO  = Soma das Questões da prova Teórico-
Objetiva      

(∑ dos pontos das questões x peso da questão); 

Pontos Prat.  = Soma da Prova Prática. 

9.2.2.2 A nota aritmética terá até dois dígitos após a 
vírgula; 

9.2.2.3 Não haverá arredondamento de notas. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO 

10.1 A aprovação na prova teórico-objetiva e prova 
prática (se houver) será pré-requisito para a 
classificação do candidato. 

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 9 e seus subitens. 

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

10.3.1 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. 

10.3.2 Para os cargos de Nível Superior e Técnico 
(exceto cargos de Professor) : 
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos 

Específicos; 
b) maior pontuação na prova de Legislação; 
c) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
d) maior pontuação na prova de Informática. 
 
10.3.3 Para os cargos de Professor: 
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos 

específicos; 
b) maior pontuação na prova de Fundamentos da 

Educação; 
c) maior pontuação na prova de Legislação/Estrutura 

e Funcionamento; 

d) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
e) maior pontuação na prova de Títulos. 
 
10.3.4 Para o cargo de Nível Fundamental (exceto 
cargos com prova prática): 
a) maior pontuação na prova de Legislação; 
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Matemática. 
 
10.3.5 Para o cargo de Nível Fundamental com 
prova prática: 
a) maior pontuação na prova prática; 
b) maior pontuação na prova de Legislação; 
c) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
d) maior pontuação na prova de Matemática. 

10.3.6 Persistindo o empate, será realizado sorteio 
público, noticiado com antecedência de 03 (três) dias 
úteis, no site da FUNDATEC. 

10.4 A Homologação Final deste concurso público 
implica a classificação dos candidatos aprovados na 
prova teórico-objetiva e na prova prática. 

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 A aprovação e classificação no concurso público 
de que trata este edital não assegura a nomeação do 
candidato, que somente será convocado para ingressar 
no Quadro Funcional do Município de Protásio Alves, 
em havendo necessidade de preenchimento dos cargos 
disponíveis, e possibilidade deste preenchimento, 
dados os limites da despesa pública. 

11.2 A convocação dos aprovados e classificados no 
concurso público de que trata este Edital, que 
observará, obrigatoriamente, a ordem classificatória, 
somente poderá ocorrer dentro do respectivo prazo de 
validade, decorrido o qual o candidato perde o direito à 
nomeação. O candidato aprovado obriga-se a manter 
atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de 
Protásio Alves, localizada na Rua do Poço , n° 488 – 
Centro. 

11.3 O candidato nomeado por Portaria deverá 
comparecer à Prefeitura Municipal de Protásio Alves, 
para tomar posse, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data da publicação da mesma, munido dos 
documentos a seguir relacionados, sob pena de 
revogação da Portaria de nomeação, com decorrente 
perda de todos os direitos a mesma, e imediata 
nomeação do candidato subsequentemente 
classificado: 

a) declaração de inexistência de impedimento para 
assumir o cargo, consubstanciada no não exercício de 
outro cargo, emprego ou função pública, 
constitucionalmente inacumulável; 

b) declaração atualizada dos respectivos bens, com 
assinatura reconhecida em cartório; 
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c) atestado médico de aptidão para o exercício do 
cargo fornecido pelo Serviço Médico designado pela 
Prefeitura Municipal de Protásio Alves para tanto; 

d) certidão de quitação de obrigações eleitorais; 

e) certidão de quitação de obrigações militares (para os 
candidatos do sexo masculino); 

f) prova do status de brasileiro nato ou naturalizado; 

g) prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

h) atestado médico relativo à deficiência de que é 
portador, contendo o Código Internacional da Doença – 
CID (para as pessoas com deficiência); 

i) prova do atendimento das exigências da Lei Federal 
nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99; 

j) prova da escolaridade mínima completa, da 
habilitação específica, e do preenchimento dos demais 
requisitos exigidos no item 1.1 deste Edital, para o 
cargo pretendido. Não serão aceitos documentos de 
escolaridade de cursos superiores em substituição dos 
requisitos definidos para os cargos; 

k) Comprovar o endereço por meio de entrega de 
cópias de conta de luz, de água, de telefone ou de 
IPTU, em nome do Candidato, ou declaração de que o 
candidato reside no endereço indicado, que deverá 
estar assinada pelo candidato aprovado com assinatura 
reconhecida em cartório. 

11.4 O candidato que não desejar ingressar de 
imediato no Quadro Funcional do Município poderá 
protocolar requerimento escrito neste sentido, ciente de 
que neste caso será reclassificado como o último 
colocado no Concurso. 

11.4.1 A reincidência na recusa ao ingresso no Quadro 
Funcional Municipal implicará imediata eliminação do 
Quadro de Classificados no concurso, com 
concomitante perda de todos os direitos aos mesmos 
inerentes e dele decorrentes. 

11.5 Deferida a posse ao candidato, terá o prazo 
improrrogável de 5 (cinco) dias para entrar no exercício 
do cargo, sob pena de serem tornadas sem efeito a 
nomeação e a posse, com perda de todos os direitos 
decorrentes do concurso. 

11.5.1 Os candidatos nomeados que tomarem posse e 
entrarem em exercício dos respectivos cargos somente 
se estabilizarão no Serviço Público Municipal após 
aprovação no período de estágio probatório de três 
anos, durante o qual sua aptidão, capacidade e 
desempenho serão avaliados pela Comissão 
Permanente nos moldes previstos na Legislação 
vigente. 

11.6 O candidato apresentar-se-á para admissão às 
suas expensas, sem compromisso da Prefeitura 
Municipal de Protásio Alves em relação à sua moradia, 
a qualquer tempo. 

11.7 Fica assegurado aos candidatos aprovados em 
concurso ainda em vigência, a prevalência destes 
durante a validade do mesmo, sobre os aprovados do 
presente concurso, se houver.  

 12. DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

A comprovação de tempo de serviço na área de 
atuação, para fins de experiência profissional, deverá 
ser feita de uma das seguintes formas: 

I. Tempo de serviço na área de atuação com vínculo 
empregatício em empresas privadas: mediante registro 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
acompanhado de atestado em papel timbrado da 
empresa, com carimbo do CNPJ e assinatura do 
responsável legal pela empresa, o qual deverá 
expressar claramente as atividades exercidas (que 
deverão ser relacionadas com a área profissional do 
cargo – ver edital de abertura, item 1.4 das atribuições 
dos cargos), bem como o período em que o candidato 
esteve vinculado à empresa, com a data de início e de 
término (dia, mês e ano). 

II. Tempo de serviço na área de atuação com vínculo 
empregatício ou estatutário em órgãos públicos: por 
meio de certidões ou atestados fornecidos pelos órgãos 
públicos. Os documentos que comprovem o tempo de 
serviço deverão ser oficiais (com timbre, carimbo do 
órgão público, assinatura do responsável e expedido 
pelo departamento competente do órgão público) e 
expressar claramente as atividades exercidas (que 
deverão ser relacionadas com a área profissional do 
cargo – ver edital de abertura, item 1.4 das atribuições 
dos cargos), bem como o período em que o candidato 
esteve vinculado à instituição com a data de início e de 
término (dia, mês e ano) e apuração do tempo líquido. 

III. Profissional liberal autônomo: por meio de contratos 
e/ou certidões e/ou atestados de órgãos públicos ou de 
empresas privadas, com firma reconhecida, em papel 
com timbre, carimbo, data e assinatura do responsável 
que identifique claramente o período de prestação dos 
serviços, com a data de início e de término (dia, mês e 
ano). Também serão aceitos comprovantes de 
recolhimento ao INSS como autônomos, 
acompanhados de alvará ou comprovante de 
pagamento do ISQN (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), que possibilitem identificar a 
função exercida (que deverá ser relacionado com a 
área profissional do cargo – ver edital de abertura, item 
1.4 das atribuições dos cargos). Os documentos 
descritos deverão ser acompanhados de certidão de 
regularidade a ser expedida pelo Conselho Profissional 
respectivo (se for o caso).  

IV. Estágios curriculares, extracurriculares, bolsas e 
monitorias somente serão considerados, para fim de 
experiência profissional, desde que realizados após 
conclusão da escolaridade mínima exigida no cargo 
(ver edital de abertura, item 1.1 quadro demonstrativo 
dos cargos). 

13. DA VALIDADE DO CONCURSO 

13.1 O concurso público em pauta tem o prazo de 
validade de 02 (dois) anos, contado da publicação dos 
respectivos resultados finais, facultada a prorrogação 
desse prazo por uma vez, por igual período, a critério 
do Prefeito Municipal. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 Os Editais referentes ao Concurso Público serão 
divulgados e estarão disponíveis, na FUNDATEC, na 
Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, em Porto 
Alegre/RS e no site www.fundatec.org.br, bem como no 
painel de publicações da Prefeitura Municipal de 
Protásio Alves, sito à WWW.PMPROTASIO.COM.BR. 

14.2 A FUNDATEC encaminha ao candidato e-mails 
meramente informativos, ao endereço eletrônico 
fornecido na ficha de inscrição, não isentando o 
candidato de buscar as informações nos locais 
informados no Edital. O site da FUNDATEC, 
www.fundatec.org.br, será fonte permanente de 
comunicação de avisos e editais. 

14.3 A abertura dos lacres dos malotes contendo as 
grades de respostas será realizada na Fundatec, sito 
Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro 
Partenon, Porto Alegre/RS, as 9 horas, em ato publico, 
conforme estabelecido no cronograma de execução. 

14.3.1 O comparecimento do candidato ao ato público 
não é obrigatório.  

14.4 Será disponibilizado a consulta das grades de 
respostas no site da FUNDATEC, www.fundatec.org.br, 
mediante interposição de CPF e senha, no prazo de 30 
dias, após a publicação das Notas Preliminares. 

14.5 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. 

14.6 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 Protásio Alves/RS, 
ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o 
candidato do Concurso, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição. 

14.7 O Município de Protásio Alves e a Fundatec não 
se responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou 
apostilas referentes a este Concurso Público. 

14.8 Qualquer ação judicial decorrente deste concurso 
deverá ser ajuizada no Foro da Comarca de Protásio 
Alves/RS, excluindo-se qualquer outro Foro. 

14.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de 
Concurso da FUNDATEC em conjunto com a Comissão 
de Concursos do Município de Protásio Alves. 

14.10 O candidato deverá manter atualizado seu 
endereço perante a FUNDATEC, enquanto estiver 
participando do Concurso Público até a Homologação 
Final do Resultado das Provas Teórico-Objetivas. Após, 
os candidatos classificados deverão manter atualizados 
os dados de contato perante a Prefeitura de Protásio 
Alves pelo telefone (54) 3276 1225. São de exclusiva 
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seu endereço. 

14.11 É responsabilidade exclusiva do candidato 
classificado manter atualizado o seu endereço no e-

mail da Prefeitura do Município de Protásio Alves 
ADMINISTRACAO@PMPROTASIO.COM.BR. 

14.12 A aprovação e classificação final geram para o 
candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. 
A Prefeitura Municipal de Protásio Alves reserva-se o 
direito de proceder às admissões, em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço 
público de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
o número de vagas existentes ou que vierem a ser 
criadas respeitando o prazo de vigência deste 
Concurso Público. Nos cargos em que há candidatos 
aprovados do concurso anterior, em que o tempo de 
validade não tiver sido esgotado, haverá prevalência 
destes candidatos a serem chamados antes sobre os 
candidatos classificados no presente concurso. 

14.13 Não serão dadas, por telefone, informações a 
respeito de datas, locais e horários de realização das 
provas e nem de resultados, gabaritos, notas, 
classificação, convocações ou outras quaisquer 
relacionadas aos resultados provisórios ou finais das 
provas e do concurso. O candidato deverá observar 
rigorosamente os editais e os comunicados a serem 
divulgados. 

14.14Todas as despesas referentes aos 
deslocamentos, hospedagem e alimentação dos 
candidatos correrão por sua própria conta, eximindo-se 
a FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de Protásio 
Alves da responsabilidade por essas despesas e outras 
decorrentes, inclusive no caso de eventual reaplicação 
de provas.  

15. ANEXOS 

Integram este Edital, como se nele transcritos 
estivessem, os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – QUADRO DEMONSTRATIVO DE 
PROVAS; 

b) Anexo II – QUADRO DEMONSTRATIVO DE OUTRAS 
ETAPAS; 

c) Anexo III – AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS; 

d) Anexo IV – FORMULÁRIO DE ENTREGA, 
AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS 

DA PROVA DE TÍTULOS; 

e) Anexo V - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO – 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 

f) Anexo VI – LAUDO MÉDICO PARA CANDIDATO 
QUE DESEJA CONCORRER A RESERVA ESPECIAL 
DE VAGA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA; 

g) Anexo VII – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO –  

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; 

h) Anexo VIII - PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS. 

 
Protásio Alves, 06 de dezembro de 2013. 

 
 

Jusandro Bortolon 
Prefeito Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES                                                              Edital de Abertura – Concurso Público 01/2013 

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012  CEP 91410-000  Porto Alegre – RS                                            18 
 Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016                         

ANEXO I - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS 

Cargo Componentes das Provas/ Caráter (*)  N° de 
Questões  

Pontos/ 
Questão  

N° Mínimo 
de Acertos 

p/ 
Component

e 

Nº 
Mínimo 

de 
Acertos 
do Total  

Nº 
mínimo 

de 
Pontos 
do total 

Nº 
Pontos 
do total 

Nível Superior 
e Técnico 
(exceto cargos 
de Professor)  

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

10 
10 
10 
10 

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

- 
- 
- 

07 

20 50,00 100,00 

Professor 

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

10 
10 

 
15 
 05 

2,25 
2,25 

 
2,25 
2,25 

- 
- 
 

07 
02 

20 45,00 90,00 

Cargos de 
Nível 
Fundamental 
Completo 

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

15 
15 
10 

2,50 
2,50 
2,50 

- 
- 
- 

20 50,00 100,00 

 (*) Caráter:     (C) Classificatório     (E/C) Eli minatório/Classificatório. 

 

 

 

ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE OUTRAS ETAPAS  
 

Cargo Componentes das 
Provas/ Caráter (*) 

N° de 
Questões  

Pontos/ 
Questão 

Nº. mínimo 
de Pontos 

do total 

Nº. 
Pontos 
do total 

 
Professor  

Prova de Títulos (C) - 10,00 - 10,00** 

 
 
Operário e Operador de Máquinas 
 
 

Prova Prática (E/C)  - 60,00 100,00 

 (*) Caráter:     (C) Classificatório     (E/C) Elimin atório/Classificatório. 

 (**) Os pontos da prova de títulos serão somados a os pontos da prova teórico-objetiva. 
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ANEXO III – AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

 

TÍTULOS 

Item CARGOS: Nível Superior QUANTIDADE DE 
TÍTULOS (MÁXIMO) 

VALOR 
UNITÁRIO 
(PONTOS) 

VALOR 
MÁXIMO 

(PONTOS) 

1 Doutorado 1 3 3 

2 Mestrado 1 2 2 

3 Especialização 1 1 1 

4 
Certificados de Participação em Cursos, 
Seminários, Simpósios, Congressos, Oficinas, 
Workshops, relacionados com o cargo 

8 0,5 4 

 TOTAL GERAL EM TÍTULOS - - 10 

Os Modelos de Requerimento para Recursos e Entrega de Títulos estarão disponíveis no Endereço Eletrônico 
www.fundatec.org.br  nas datas estipuladas no cronograma. 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE ENTREGA, AVALIAÇÃO E ANÁLI SE DE RECURSOS 
DA PROVA DE TÍTULOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES - CONCURSO P ÚBLICO 01/2013  

Nome: _______________________________________________________ Inscrição:__________________ 
Cargo: ______________________________________________________________ 
Formação: ___________________________________________________________ 
Data de formação:___/___/______ 
Está encaminhando documento comprovando alteração de nome?  SIM (  )   NÃO (  )  
 
Declaro ter lido o item 7– Da Avaliação de Título do Edital de Abertura e de serem verdadeiras as informações aqui 
descritas e válidos os documentos encaminhados. 

 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

ANÁLISE DE TÍTULOS: 

ITEM 

ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DO 
CANDIDATO 

ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DA 
BANCA EXAMINADORA 

 

NOME DO CURSO Data de 
Conclusão 

Autenti-
cado 

Obs.  Nota 
Preliminar 

Item 1 – Doutorado. 
(Máximo 01 Título)    

  

Item 2  – Mestrado. 
(Máximo 01 Título)    

  

Item 3  - Especialização. 
(Máximo 01 Título)    

  

Item 4  – Certificados de 
Participação, como 
ouvinte, em Cursos, 
Seminários, Simpósios, 
Congressos, Oficinas, 
Workshops, 
relacionados com o 
cargo e afins. (Máximo 
de 08 títulos) 

   
  

   
  

 
 

 
  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Observações:  _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Data: _________________ 

 
 

ASSINATURA DA BANCA  
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Parecer Pós Recurso 

(   ) Retifica 

(   ) Ratifica 

 

Observação: _______________________________________ ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Nota Oficial:  ___________ 

 
Data:  ________________ 
 
 
 
 

ASSINATURA DA BANCA  
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO –  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
 

Concurso Público: ___________________ Município/Órgão: ___________________________________________  

  

Nome do candidato: ____________________________________________________________________________  

  

Nº da inscrição: _________________ Cargo: ________________________________________________________  

  

  

Venho por meio deste assegurar o direito de inscrição no referido Concurso, para concorrer às vagas reservadas às 

Pessoas com Deficiência, conforme disposto e Lei deste Edital. 

 

Preencher os dados abaixo, com base no laudo  

 

Tipo de deficiência: _____________________________________________________________ 

  

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID _________________  

  

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _________________________________________________________ 

  

Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova: 

(  ) Prova Teórico-Objetiva Ampliada 

(  ) Ledor 

(  ) Interprete de Libras 

(  ) Acesso facilitado para cadeirante 

(  ) Acesso facilitado para __________________ 

(  ) Mesa para cadeirante 

(  ) Auxílio de Preenchimento na Grade de Respostas 

 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.  

 

________________,_____ de ________de 2013. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI – LAUDO MÉDICO PARA CANDIDATO QUE DESEJA C ONCORRER A RESERVA ESPECIAL DE 
VAGA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O candidato deverá entregar o original deste laudo ou encaminhá-lo para a FUNDATEC, conforme endereço e 
horários especificados neste Edital. O laudo médico deverá estar em conformidade com as exigências do item 2.2.2 
do Edital:  

a) ter data de emissão de, no máximo, um ano antes da publicação deste Edital;  

b) constar o nome e o número do Documento de Identificação do candidato; 

c) descrever a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como, aprovável causa da mesma, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10);  

d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações;  

e) no caso de deficiente auditivo, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente 
realizada até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;  

f) no caso de deficiente visual, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO 
(ambos os olhos), patologia e campo visual, realizada até 06 (seis) meses anteriores ao ultimo dia das inscrições. 

g) O laudo deverá ser legível e conter o nome do médico, a assinatura, e, ainda, o número do CRM desse 
especialista na área de deficiência/doença do(a) candidato(a) e o carimbo; caso contrário, o laudo não terá validade.  
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MODELO – ATESTADO MÉDICO: 

O(a) candidato(a) _______________________________________________________________________________  

Documento de Identificação nº (RG): _________________________________ CPF nº 

_________________________________, foi submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo identificada a 

existência de DEFICIÊNCIA ___________________________________________________________. 

a) DEFICIÊNCIA FÍSICA (  ) 

(  ) Paraplegia   (  ) Triplegia  (  ) Paraparesia   (  ) Triparesia  

(  ) Monoplegia  (  ) Hemiplegia  (  ) Monoparesia  (  ) Hemiparesia 

(  ) Tetraplegia  (  ) Tetraparesia (  ) Paralisia Cerebral 

(  ) Amputação ou Ausência de Membro 

b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA (  ):  

(  ) Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinqüenta e cinco) decibéis; 

(  ) Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinqüenta e seis) a 70 (setenta) decibéis; 

(  ) Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis; 

(  ) Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis. 

c) DEFICIÊNCIA VISUAL (  ): 

( ) Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 20/400P (0,05WHO), 

ou ainda quando o campo visual é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível; 

(  ) Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHO), após a melhor correção. 

(  ) Visão monocular. 

d) DEFICIÊNCIA MENTAL (  ):  

A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação anterior à idade de 18 anos aliado a limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta 

adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange à: 

comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou independência na 

locomoção, saúde, segurança, escola e lazer. 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA: ____________________________ 

Possível Causa: _______________________________________________________________________ 

Idade de inicio da doença: _________________ Idade Atual: _________________ 

Nível de autonomia (apresentar o grau de autonomia do(a) candidato(a)): __________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Especificar as áreas de limitação associadas e habilidades adaptativas: ___________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
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Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova: 

(  ) Prova Teórico-Objetiva Ampliada 

(  ) Ledor 

(  ) Interprete de Libras 

(  ) Acesso facilitado para cadeirante 

(  ) Acesso facilitado para __________________ 

(  ) Mesa para cadeirante 

(  ) Auxílio de Preenchimento na Grade de Respostas 

 

Data da emissão deste Laudo: ____________. 

 ____________________ 

Nome do médico/Especialidade/CRM/Carimbo 
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ANEXO VII – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO –  
NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
 

Concurso Público: ___________________ Município/Órgão: ____________________________________________  

  

Nome do candidato: ____________________________________________________________________________  

  

Nº da inscrição: _________________ Cargo: ________________________________________________________  

  

  

Venho por meio deste solicitar condições especiais para o dia de prova. 

 

Preencher os dados abaixo, com base no laudo  

 

Motivo/Justificativa: ____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________________ (se houver) 

  

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _________________________________________________________ 

 

Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova: 

(  ) Prova Teórico-Objetiva Ampliada 

(  ) Acesso facilitado para cadeirante 

(  ) Acesso facilitado para __________________ 

(  ) Auxílio Preenchimento na Grade de Respostas 

(  ) Sala para Amamentação 

 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.  

 

________________,_____ de ________de 2013. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VIII - PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUÊSA 

CARGO: TODOS 
 

PROGRAMAS:  
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 ideias 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. 
3.15. Processos de coordenação e subordinação 
3.16. Elementos de coesão no texto 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa . 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5ª ed. Curitiba: Positivo, 2010. 
3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação .5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 
 

MATEMÁTICA 
CARGO: TODOS 

 
PROGRAMAS: 
Conjuntos Numéricos: Números Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais: Operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação, 
expressões numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, números primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Equações: equações do 1º e do 2º grau com uma variável, resolução de problemas. Sistemas de Equações 
Lineares Algébricas com duas variáveis: resolução de problemas. Razões e Proporções: razão, proporção, 
propriedade fundamental das proporções, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e 
composta, porcentagem, juros simples, problemas de aplicação. Sistema de Medidas: comprimento, massa, tempo, 
capacidade, área e volume – reconhecimento, transformação de unidades e resolução de problemas. Geometria 
Plana: conceitos fundamentais, ângulos (conceito, representação, operações fundamentais com graus, minutos e 
segundos, classificação quanto à medida, ângulos congruentes e opostos pelo vértice). Polígonos regulares 
(triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos), cálculo de área e perímetro, resolução de problemas. 
Circunferência e Círculo: comprimento da circunferência, área do círculo; problemas de aplicação. Estatística: Cálculo 
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de média aritmética e média ponderada em problemas de aplicação. Noções de Geometria Espacial: determinação 
de volume de prismas retos e cilindros circulares retos. 

 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. BIANCHINI, Edwaldo. Matemática. 5ª a 8ª séries . São Paulo: Moderna, 1999. 

2. DOLCE, Osvaldo; IEZZI, Gelson; MACHADO, Antônio. Matemática e Realidade. 6º ao 9º ano .  6. ed. São Paulo: 
Atual, 2009. 

3. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. A conquista da matemática: a mais 
nova.5ª a 8ª séries . São Paulo: FTD, 2002. 

4. RIBEIRO, Jackson da Silva. Projeto Radix: matemática. 6º ao 9º ano . São Paulo: Scipione, 2009. 

 
LEGISLAÇÃO 

CARGO: TODOS 
 
PROGRAMAS/BIBLIOGRAFIAS: 
1. Lei Orgânica do Município http://www.pmprotasio.com.br/index.php/legislacao  
2. Regime Jurídico dos Servidores http://www.pmprotasio.com.br/index.php/legislacao  
3. Lei 716/2005 - Plano de Carreira do Servidor 

 
 

NÍVEL TÉCNICO 
LÍNGUA PORTUGUÊSA 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 

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.  
 
PROGRAMAS:  
1. Leitura e compreensão de textos.  
1.1 Assunto.  
1.2 Estruturação do texto.  
1.3 Ideias principais e secundárias.  
1.4 Relação entre ideias.  
1.5 Ideia 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 (elementos mórficos, valor dos afixos e dos radicais; processo de formação).  
3. Aspectos linguísticos  
3.1 Relações morfossintáticas.  
3.2 Ortografia: sistema oficial vigente.  
3.3 Relações entre fonemas e letra.  
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 Colocação pronominal.  
3.13 Coordenação e subordinação: orações justapostas, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos 

pronomes relativos; orações reduzidas.  
3.14 Equivalência e transformação de estruturas.  
3.15 Pontuação.  
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BIBLIOGRAFIAS:  
1. ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: Análise e Construção de Sentido. Vol. Único. 

São Paulo: Moderna, 2009.  
2. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. - 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. 

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

Editora Nacional, 2007.  
4. CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário de Etmologia da Língua Portuguesa. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lexicon,  2010.  
5. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2010.  
6. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. São 

Paulo: Ática, 2008.  
7. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008.  
8. LUFT, Celso Pedro.  Dicionário Prático de Regência Nominal. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2008 

 
INFORMÁTICA 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 
PROGRAMA: 
1. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft W indows 7 Professional : (1) Área de Trabalho (Exibir, 
Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel de 
Controle, Dispositivos e Impressoras, Programas Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os Programas, Pesquisar 
Programas e arquivos e Ponto de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, 
identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, 
ícones, janelas, teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas e do menu Iniciar e Gerenciador de 
tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, identificar, usar, fechar programas e configurar, utilizando as partes 
da janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse. 
(3) Janelas para facilitar a navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas, Painel de Controle 
e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, 
barras de ferramentas e ícones; usar as funcionalidades das janelas, programas e aplicativos utilizando as partes da 
janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (4) 
realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar 
atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades e 
etc.; e (5) identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos. 2. Conhecimentos 
sobre o programa Microsoft Word 2007 : (1) saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o 
ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões, 
incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição do documento e zoom; (2) abrir, 
fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, 
menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) identificar e utilizar os botões e 
ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, 
Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de 
textos e documentos; (4) saber identificar as configurações e configurar as Opções do Word; e (5) saber usar a Ajuda. 
3. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2 007: (1) saber identificar, caracterizar, usar, alterar, 
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, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizando as barra de ferramentas, 
menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) saber selecionar e reconhecer a 
seleção de células, planilhas e pastas; (5) identificar e utilizar os ícones das barras de ferramentas das guias e grupos 
Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células, 
configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção de células; (6) identificar e 
utilizar os botões das guias e grupos Início, Inserir, Layout da página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para 
formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação documentos; (7) Criar fórmulas manualmente (digitá-las 
em células) e saber identificá-las; e (8) saber usar a Ajuda. Internet Explorer 9 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) saber 
bloquear a barra de ferramentas e identificar, alterar e usar a opção Personalizar. Firefox 20.0 ou superior: (1) 
identificar o ambiente, características e componentes da janela principal do Firefox; (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. Google 
Chrome versão 26.0.1410.64 ou superior:  1) identificar o ambiente, características e componentes da janela 
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principal; (2) identificar e saber usar todas as funcionalidades do Google Chrome. Outlook 2007 : (1) identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) identificar e saber usar as funcionalidades das barras 
de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Ir, Ferramentas, Ações e Ajuda), Ferramentas e Modos de Exibição, do MS 
Outlook; e (3) identificar e saber abrir, fechar, criar, alterar, visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, enviar e 
receber e-mail, utilizando funcionalidades da barra de ferramentas, menus, ícones, botões, teclado e/ou mouse. 
 
BIBLIOGRAFIAS:  
1. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows 7 Professional. (Ajuda eletrônica integrada ao MS 

Windows 7 Professional). 
2. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Word). 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Excel). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 9 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 

Programa Internet Explorer). 
5. MOZILLA. Ajuda do Firefox 20.0 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Firefox). Disponível em: 

http://support.mozilla.org/pt-BR/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct 
6. GOOGLE. Ajuda do Google Chrome26.0.1410.64 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Google Chrome). 

Disponível em: https://support.google.com/chrome/?hl=pt-BR&p=help&ctx=settings 
7.  MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2007 (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Outlook) 
 

LEGISLAÇÃO 
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

 
PROGRAMAS/BIBLIOGRAFIAS: 
1. Lei Orgânica do Município http://www.pmprotasio.com.br/index.php/legislacao  
2. Regime Jurídico dos Servidores http://www.pmprotasio.com.br/index.php/legislacao  
3. Lei 716/2005 - Plano de Carreira do Servidor 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 

PROGRAMAS:  
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.  
 
BIBLIOGRAFIAS:  
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. 1oed. BRASILIA: EMBRAPA PRODUÇÃO E INFORMAÇÃO, 
1997.  

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

NÍVEL SUPERIOR 
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LÍNGUA PORTUGUÊSA 
CARGOS: TODOS 

 
PROGRAMAS: 
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 nº 6.583, de 29/09/2008. 
1. Leitura e compreensão de textos. 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Ideias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre ideias. 
1.5 Ideia 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 
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; 
3.13 Orações reduzidas. 
3.13 Equivalência e transformação de estruturas. 
3.14 Pontuação. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: Análise e Construção de Sentido.  Vol. 

Único. São Paulo: Moderna, 2009. 
2. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. - 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. 

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

Editora Nacional, 2007. 
4. CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário de Etmologia da Língua Portuguesa. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 

2010. 
5. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5ª ed. Curitiba: Positivo, 2010. 
6. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 
7. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 
8. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 

 
INFORMÁTICA 

CARGOS: TODOS 
EXCETO: PROFESSOR 

 
PROGRAMAS: 
1. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft W indows 7 Professional : (1) Área de Trabalho (Exibir, 
Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel de 
Controle, Dispositivos e Impressoras, Programas Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os Programas, Pesquisar 
Programas e arquivos e Ponto de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, 
identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, 
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ícones, janelas, teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas e do menu Iniciar e Gerenciador de 
tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, identificar, usar, fechar programas e configurar, utilizando as partes 
da janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse. 
(3) Janelas para facilitar a navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas, Painel de Controle 
e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, 
barras de ferramentas e ícones; usar as funcionalidades das janelas, programas e aplicativos utilizando as partes da 
janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (4) 
realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar 
atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades e 
etc.; e (5) identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos. 2. Conhecimentos 
sobre o programa Microsoft Word 2007 : (1) saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o 
ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões, 
incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição do documento e zoom; (2) abrir, 
fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, 
menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) identificar e utilizar os botões e 
ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, 
Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de 
textos e documentos; (4) saber identificar as configurações e configurar as Opções do Word; e (5) saber usar a Ajuda. 
3. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2 007: (1) saber identificar, caracterizar, usar, alterar, 
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, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizando as barra de ferramentas, 
menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) saber selecionar e reconhecer a 
seleção de células, planilhas e pastas; (5) identificar e utilizar os ícones das barras de ferramentas das guias e grupos 
Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células, 
configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção de células; (6) identificar e 
utilizar os botões das guias e grupos Início, Inserir, Layout da página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para 
formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação documentos; (7) Criar fórmulas manualmente (digitá-las 
em células) e saber identificá-las; e (8) saber usar a Ajuda. Internet Explorer 9 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) saber 
bloquear a barra de ferramentas e identificar, alterar e usar a opção Personalizar. Firefox 20.0 ou superior:  (1) 
identificar o ambiente, características e componentes da janela principal do Firefox; (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. Google 
Chrome versão 26.0.1410.64 ou superior:  1) identificar o ambiente, características e componentes da janela 
principal; (2) identificar e saber usar todas as funcionalidades do Google Chrome. Outlook 2007 : (1) identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) identificar e saber usar as funcionalidades das barras 
de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Ir, Ferramentas, Ações e Ajuda), Ferramentas e Modos de Exibição, do MS 
Outlook; e (3) identificar e saber abrir, fechar, criar, alterar, visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, enviar e 
receber e-mail, utilizando funcionalidades da barra de ferramentas, menus, ícones, botões, teclado e/ou mouse. 
 
BIBLIOGRAFIAS:  
1. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows 7 Professional. (Ajuda eletrônica integrada ao MS 

Windows 7 Professional). 
2. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Word). 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Excel). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 9 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 

Programa Internet Explorer). 
5. MOZILLA. Ajuda do Firefox 20.0 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Firefox). Disponível em: 

http://support.mozilla.org/pt-BR/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct 
6. GOOGLE. Ajuda do Google Chrome26.0.1410.64 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Google Chrome). 

Disponível em: https://support.google.com/chrome/?hl=pt-BR&p=help&ctx=settings 
7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2007 (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Outlook). 
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LEGISLAÇÃO 
CARGOS: TODOS 

EXCETO: PROFESSOR 
 
PROGRAMAS/BIBLIOGRAFIAS: 
1. Lei Orgânica do Município http://www.pmprotasio.com.br/index.php/legislacao  
2. Regime Jurídico dos Servidores http://www.pmprotasio.com.br/index.php/legislacao  
3. Lei 716/2005 - Plano de Carreira do Servidor 

 
LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO 

CARGO: PROFESSORES 
 

PROGRAMAS:  
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 7. Plano de Carreira do Magistério 
 
BIBLIOGRAFIAS:  
1. BRASIL. Lei N.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do adolescente Brasília, DF  
2. BRASIL. Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, DF.  
3. Lei 790/2007 - Plano de Carreira do Magistério 
4. Lei Orgânica do Município de Protásio Alves  http://www.pmprotasio.com.br/index.php/legislacao 
5. BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 05 de outubro de 1988, 

com as alterações das Emendas Constitucionais publicadas até 18 de dezembro de 2010. Título VIII – Da Ordem 
Social; Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto – art. 205 ao 217.  

6. BRASIL. Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino 
fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica – 
MEC/CNE/CEB, 2010.  

7. BRASIL, Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Câmara de Educação Básica – MEC/CNE/CEB, 2010.  

8. BRASIL. Marcos Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: 
MEC/SEESP, 2010  

1. 9.BRASIL. LEI Nº 12.796, DE 4 DE ABRIL DE 2013 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 
educação e dar outras providências.  

9. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CBE 1, DE 3 DE ABRIL DE 2013 – Institui Diretrizes Operacionais Para Educação 
Básica nas Escolas do Campo. 

10. BRASIL. LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003 – Inclui no currículo oficial da Rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e dá outras providências. 

11. BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 5 do CNE/CBE , DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 – Fixa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

CARGO: PROFESSORES 
 

PROGRAMAS: 
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 a aprendizagem como processo. 5. 
Planejamento e avaliação da aprendizagem. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. ALMEIDA, Geraldo Peçanha. Transposição didática: por onde começar? São Paulo: Cortez, 2007. 
2. ANTUNES, Celso. Na sala de aula . Petrópolis: Vozes, 2012.  
3. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil . São Paulo: Moderna, 

2006. 
4. ARREDONDO, Santiago Castillo; DIAGO, Jesús Cabrerizo. Avaliação educacional: e promoção escolar. São 

Paulo: Unesp, 2009. 
5. FAZENDA, Ivani. Didática e interdisciplinaridade .São Paulo:papirus, 2012. 
6. HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral.  São Paulo: Ática, 2006. 
7. HERNÁNDEZ, Fernando. A organização do currículo por projetos de trabalho : o conhecimento é um 

caleidoscópio . Porto Alegre, Artmed, 1998. 
8. JONNAERT, Philippe. Currículo e Competências.  Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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9. LIBÂNEO, José Carlos. Didática . São Paulo: Cortez, 1984. 
10. MELO, Alessandro de. Fundamentos de didática . Curitiba: Ibpex, 2008. 
11. OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia (org) Pedagogia(s) da infância: dialogando com o passado,  construindo o 

futuro . Porto Alegre: Artmed, 2007. 
12. PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
13. 13.PILETTI, Nelson. Aprendizagem: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2013. 
14. 14.SANTOS, Julio César Furtado dos. Aprendizagem Significativa: modalidades de aprendiz agem e o papel 

do professor. Porto Alegre: Mediação, 2011. 
15. VASCONCELLOS, Celso. Currículo – a atividade humana como princípio. Libertad, 2009. 
16. 16 VASCONCELLOS, Celso. Planejamento – projeto de ensino-aprendizagem. Libertad, 2006. 
17. VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas (org .) Avaliação Formativa: práticas inovadoras. Campinas:Papirus, 

2011. 
18. LUCKESI, Cipriano.  Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagó gico. São Paulo: Cortez, 2011. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: CONTADOR 
 

PROGRAMAS: 
Noções de Administração Pública. Administração Direta e Indireta: Características, princípios constitucionais. 
Licitações Públicas: Conceito, modalidades, limites, características, dispensas, inexigibilidades, contratos, sanções, 
tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Parceria Público-Privada.  
Contabilidade Geral. Princípios da Contabilidade; Estrutura Conceitual da Contabilidade; Patrimônio, conceito, 
composição patrimonial, Ativo e Passivo e situações patrimoniais. Atos e fatos contábeis. Origem e aplicação dos 
recursos. Patrimônio Líquido. Contas: Conceito, classificação e funcionamento. Contas patrimoniais e de resultados. 
Plano de Contas. Débito, crédito e saldo. Contas de receitas e despesas. Receitas e despesas antecipadas. Contas e 
Plano de Contas; Fatos e Lançamentos Contábeis; Procedimento de Escrituração Contábil segundo cada Regime 
Contábil e Método das Partidas Dobradas. 
Análise das Demonstrações Financeiras. Análise dos indicadores econômico-financeiros básicos (liquidez, 
lucratividade, margem e rentabilidade, atividade, estrutura e endividamento). Estrutura e aspectos contábeis do Fluxo 
de Caixa. Demonstração do Fluxo de Caixa – método indireto e método direto: análise, entendimento e integração 
com as demonstrações básicas.  
Contabilidade Pública, Orçamento Público e Responsa bilidade Fiscal: Conceitos Gerais, campos de atuação, 
regimes contábeis, Princípios e Fundamentos Legais, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público – NBCASP. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, Sistemas Contábeis: orçamentário, 
patrimonial, financeiro e de compensação e Subsistemas de Informações Contábeis. Sistemas de Contas: conceito, 
nomenclatura e função das contas. Receita Pública e Despesa Pública: conceito; classificação; enfoque 
orçamentário, patrimonial, fiscal e extra orçamentário; estágios e fases; momento de reconhecimento e critérios de 
registro. Suprimento de fundos. Restos a Pagar. Limites. Transferências Voluntárias e Destinação de Recursos 
Públicos para o Setor Privado, Dívida Ativa, Dívida Pública e Endividamento, Transparência, Controle e Fiscalização, 
Composição do Patrimônio Público, Gestão Patrimonial, Mensuração de Ativos e Passivos, Variações Patrimoniais, 
Contabilização das transações no setor público. Escrituração contábil: Classificação e metodologia das contas nos 
sistemas. Método das partidas dobradas. Lançamentos Típicos do Setor Público. Lançamentos, conceito e elementos 
essenciais; fórmulas de lançamentos; erros de escrituração e suas retificações. Registro Contábil. Operações de 
encerramento do exercício. 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público : Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do 
Resultado Econômico, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Depreciação, Notas Explicativas, 
Consolidação. Resultado e economia orçamentária. Patrimônio público: conceito, bens públicos, direitos e obrigações 
das entidades públicas, consolidação do patrimônio público, variações patrimoniais as ativas e as passivas. 
Orçamento Público: conceito geral, ciclo orçamentário, exercício financeiro, princípios, suas divisões e mecanismos 
retificadores, Processo Orçamentário, Planejamento, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
Lei Orçamentária Anual (LOA), Classificação Orçamentária, Sistema e Princípios Orçamentários. Proposta 
Orçamentária, Planejamento, Programação e Execução do Orçamento, Controle Interno e Externo, Exercício 
Financeiro, Créditos Adicionais, Cumprimento das Metas, Receitas e Despesas, Vinculações Constitucionais. Fundos 
Especiais. Limites.  
Licitação: conceito, tipos e modalidades.  
Créditos adicionais : conceito, classificação, condições gerais de sua ocorrência indicação e especificação de 
recursos.  
Auditoria Governamental: Estrutura e Controle na Administração Pública. Finalidades, Objetivos, Abrangência, 
Formas e Tipos de Auditoria Governamental, Normas Fundamentais de Auditoria, Plano/Programa, Técnicas, 
Achados e Evidências de Auditoria, Papéis de Trabalho, Parecer e Relatório de Auditoria. 
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Toda a legislação deve ser considerada com alteraçõ es e atualizações até a data de publicação do edita l do 
concurso. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
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 nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 11.638, de 28 de dezembro de 2007; 4.320, de 17 de   

março de 1964; 8.883, de 08 de junho de 1994; 10.520, de 17 de julho de 2002; 
3. BRASIL. Lei Complementar 131, de 27 de maio 2009; 
4. BRASIL. Lei Complementar 101, de 04 de maio 2000; 
5. BRASIL; SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Portaria STN 437/2012 Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público  5ª. Edição.  Disponível em: https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/responsabilidade-
fiscal/contabilidade-publica/manuais-de-contabilidade-publica; 

6. BRASIL. CFC- Conselho Federal de Contabilidade- Resolução CFC nº 0750/1993; 
7. BRASIL. CFC- Conselho Federal de Contabilidade- Resolução CFC nº 1282/2010; 
8. CASTRO, Domingos Poubel de Castro. Auditoria e Controle Interno na Administração Públi ca. São Paulo: 

Atlas, 2010; 
9. EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória . 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010; 
10. FIPECAFI. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades. São 

Paulo: Atlas, 2010; 
11. MATARAZZO, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial . 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010; 
12. MAUSS, Cezar Volnei. ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS GOVERNAMENTAIS - Instrumento de 

Suporte à Gestão Pública. São Paulo: Atlas, 2012; 
13. MONTOTO, Eugenio. Contabilidade Geral Esquematizado . São Paulo: Saraiva, 2011; 
14. QUINTANA, Alexandre Costa; et al. Contabilidade Pública: de acordo com as Normas Bras ileiras de 

Contabilidade Aplicada ao setor público e a Lei de Responsabilidade Fiscal . São Paulo: Atlas, 2011; 
15. ROSA, Maria Bernadete. Contabilidade do Setor Público . São Paulo: Atlas, 2011; 
16. NBC T 16 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Se tor Público,  do Cons. Federal de 

Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007– Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público - 
Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012; 

17. SILVA, Moacir M. CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL- De acordo com as Normas Internacionais de 
Auditoria Pública. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 2012. 

18. PADOVEZE, Clovis Luis; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das Demonstrações Financeiras. 3. ed. São 
Paulo: Cengage, 2010. 

19. REIS, Arnaldo. Demonstrações Contábeis: estrutura e análise. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
20. KHOAMA, Heilio. Balanços Públicos: teoria e prática. 2ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2000. 
21.  Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF - 5ª Edição. Disponível em: 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/MDF_5edicao.pdf  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: FARMACEUTICO 

 
PROGRAMAS: 
Serviços Farmacêuticos. Gestão da Assistência Farmacêutica. Políticas Públicas de Saúde. Uso Racional de 
Medicamentos. Deontologia e Legislação em Saúde. Vigilância em Saúde. Modelos de Atenção em Saúde. 
Medicamentos como insumos em saúde. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. Paim, Jairnilson. O que é o SUS - Editora Fiocruz (ISBN: 978-85-7541-185-8). 
2. Marin, Nelly. (org.) Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Organizado por Nelly Marin et al. Rio de 

Janeiro: OPAS/OMS,  2003. 373p.Pode ser acessadoon line: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/ 
pdf/Assistencia_Farmaceutica_para_Gerentes_Municipais.pdf  

3. Gomes, M. J. V. M. - Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar - Editora Atheneu (ISBN: 
8573793112) Marin, N.; Luiza, V. L.; Castro, C. G.; Santos, S. M. - Assistência Farmacêutica para Gerentes 
Municipais. - Editora OPAS/OMS (ISBN: 8587943219). 

4. COSTA, Karen Sarmento and NASCIMENTO JR., José Miguel do. HÓRUS: inovação tecnológica na assistência 
farmacêutica no sistema único de saúde. Rev. Saúde Pública [online]. 2012, vol.46, suppl.1, pp. 91-
99.EpubDec18,2012. ISSN0034-910.http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102012005000063. 

5. Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990 e suas alterações posteriores. 
6. PORTARIA Nº- 271, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 Institui a Base Nacional de Dados de ações e serviços da 

Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados, fluxo e cronograma de envio referente ao 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 
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7. Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.Departamento de Atenção Básica. /Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.156 p. : il. – (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica ; n. 31).ISBN 978-85-334-1912-4. 

8. PORTARIA Nº 1.555, DE 30 DE JULHO DE 2013 - Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

9. PORTARIA Nº1554 de 30 de julho de 2013, Dispõe sobre as regras de Financiamento e execução do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

10. Portaria GM/MS nº 3.429/ 2010, de 17 de novembro de 2010 Dispõe sobre o Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica. 

11. PORTARIA Nº 980, DE 27 DE MAIO DE 2013. Regulamenta a transferência de recursos destinados ao Eixo 
Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. 

12. Portaria 344/98 – Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
(e demais atos relacionados) 

13. RDC 44/09. Boas Práticas Farmacêuticas. (e demais atos relacionados). 
14. PORTARIA nº 3.916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998. Política Nacional de Medicamentos. 
15. RESOLUÇÃO nº 338, de 06 de maio de 2004 – Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 
16. Lei nº 5991 de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 

Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências 
17. Lei nº 9787 de 10 de fevereiro de 1999 – Lei dos Genéricos. 
18. Resolução nº 328 de 22 de julho de 1999 – Boas Práticas de Dispensação. 
19. Ministério da Saúde. Diretrizes para Estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 

2009. Pode ser acessado on line: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/diretrizes_para_ 
estruturacao_farmacias_ambito_sus.pdf  

20. Assistência Farmacêutica na Atenção Básica – Ministério da Saúde, 2006. Pode ser acessado on line: 
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/283.pdf 

21. TEIXEIRA, CF., and SOLLA, JP. Modelo de atenção à saúde: vigilância e saúde da família [online].Salvador: 
Editora EDUFBA, 2006. 237 p. Saladeaula series, nº3. ISBN 85-232-0400-8. 

22.  Organización Mundial de La Salud. La Aténcion Primaria de salud Mas necesaria que nunca. Informe sobre La 
saludenel Mundo 2008. 
http://www4.ensp.fiocruz.br/biblioteca/home/exibedetalhesBiblioteca.cfm?ID=13062&tipo=B. 

23. Mendes, Eugênio Vilaça As redes de atenção à saúde. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il.ISBN: 978-85-7967-075-6 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

PROGRAMAS: 
1. Políticas de Saúde Pública 
2. Psicologia e Saúde Pública 
3. Desenvolvimento de Recursos Humanos 
4. Saúde do Trabalhador e Qualidade de Vida 
5. Psicodiagnóstico 
6. Psicopatologia 
7. Psicoterapia 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. CORDIOLI, A.V.(org).Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artmed, 2008 
2. CUNHA, J.A. & col. Psicodiagnóstico – V. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.  
3. DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
4. LANCMAN,S., TOLDRÁ, R. C. e SANTOS, M.C. Reabilitação Profissional e Saúde Mental no Trabalho. IN: GLINA, 

D.M.R. e ROCHA, L.E(org). Saúde Mental no Trabalho: da teoria à prática. São Paulo: Roca, 2010. 
5. LIMONGI FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de Recursos Humanos: conceitos, ferramentas e procedimentos. São 

Paulo: Atlas, 2007. 
6. YAMAMOTO, Oswaldo Hajime; OLIVEIRA, Isabel Fernandes de. Política Social e Psicologia: uma trajetória de 25 

anos. Psic.: Teor. e Pesq. ,  Brasília,  v. 26,  n. spe,   2010 .   
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722010000500002 Acesso em:  14 setembro 2013  

7. Resolução nº 7 / 2003. Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 
decorrentes de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP º 17/2002. Disponível em: Resolução nº 7 / 
2003. Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de 
avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP º 17/2002. Disponível em: http://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf    Acesso em: 14 setembro 2013. 
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8. BRASIL. Ministério da Saúde. (1990-2004). Legislação em saúde mental : 1990-2004. Brasília, DF, 2004. 
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Legislacao.pdf> Acesso em: 14 setembro 2013  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 
PROGRAMAS:  
Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana. 
Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: administração 
de serviços de alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética;aspectos físicos do serviço de nutrição e 
dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de alimentação hospitalar. Critérios para elaboração de 
cardápios. Saneamento e segurança na produção de alimentos e refeições. Gestão de estoque: curva ABC. Controle 
higiênico- sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde 
Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial. Dietoterapia nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos 
anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias biliares). Dietoterapia nas patologias renais. Dietoterapia nas 
patologias cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e magreza. Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia 
na gravidez e lactação. Atenção nutricional ao idoso. Avaliação e internação de exames laboratoriais de rotina. 
Internação droga-nutrientes. Dietoterapia pediátrica: avaliação nutricional; orientação nutricional nas síndromes 
diarréicas; orientação nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções renais, orientação 
nutricional na obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias digestivas, nas pneumopatias, nas erosmatos 
do metabolismo. Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores desaúde; Sistema de notificação 
e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, 
Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. SHILS, M.E., OlsonJ.Shike  M., Ross C. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença,  vol. 1 e 2, 9ª 

edição, São Paulo. Editora Manole. 2003. 
2. SYLVIA, Scott-Stump. Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento. São Paulo, Baueri: Manole, 2007. 
3. DOMENE S. M.A.A. TECNICA DIETETICA - TEORIA E APLICAÇOES - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Obesidade / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção àSaúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. Disponível em: http://www.prosaude.org/publicacoes/diversos/cad_AB_obesidade.pdf 

5. Ornellas, L.H. DIETÉTICA, SELEÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS - 8ª EDIÇÃO. Atheneu. SP. 
6. TONDO, E. C.; BARTZ, S. Microbiologia e Sistemas de Gestão da Segurança de. Alimentos. 1 ed. Porto Alegre: 

Sulina, 2011.   
7. BRASIL. Ministério as Saúde. Vigilância alimentar e nutricional - Sisvan: orientações básicas para a coleta, 

processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde / [Andhressa Araújo Fagundes et al.]. - 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004.  

8.  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e 
Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável/ Brasil. Ministério da 
saúde. Secretaria de Atenção àSaúde. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf 

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez passos para 
uma alimentação Saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um guia para o profissional da 
saúde na atenção básica / Ministério da saúde, Secretaria de Atenção àSaúde, Departamento de Atenção Básica. 
- 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 
http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/enpacs_10passos.pdf. 

10. MONTEBELLO, N. de P. et al. (Org.). Alquimia dos alimentos. Brasília: Editora SENAC/DF, 2007. (Série Alimentos 
e Bebidas, v. 2). 

11. Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de carências de Micronutrientes. Cadernos de Atenção Básica - nº 20, Série 
A. Normas e Manuais Técnicos Brasília – DF. 2007. 

12. ABREU, Edeli Simone de. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer. São Paulo: Metha, 
2011. 

13. RESOLUÇÕES DO CFN.   
14. TEIXEIRA, S., Carvalho, J.M. Zélia, Biscontini, T.M., Administração Aplicada às Unidades de Alimentação e 

Nutrição. 1ª edição. São Paulo. Editora Atheneu, 2000. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
PROGRAMAS:  
1)Educação Física e Sociedade: A importância da Educação Física. A Educação Física na Sociedade. A Escola como 
instituição social. 2) Educação Física no processo ensino-aprendizagem: Planejamento e sua evolução. Aspectos 
psicossociais. Metodologia. Seleção de conteúdos. 3) A Educação Física no Currículo Escolar: Desenvolvimento da 
Aptidão Física  ou  Reflexão  sobre  a  cultura  corporal.  4)  Educação  Física  Escolar:  na  direção  da  Construção  
de  uma  Nova Síntese. 5) Metodologia do Ensino da Educação Física: a Questão da Organização do Conhecimento 
e sua Abordagem Metodológica.  Avaliação do Processo  Ensino  Aprendizagem  em  Educação  Física.  Objetivos  
da  Educação  Física escolar. O jogo na Educação Física escolar. 6) Cultura popular e a Educação Física. 7) 
Educação Física  inclusiva. 8) Educação Física e alfabetização. 9) Domínios do comportamento humano e o 
movimento. 10) Aspectos biológicos do  desenvolvimento e o movimento humano. 11) O processo de 
desenvolvimento motor: Desenvolvimento hierárquico de habilidades  e  o  processo  de  aprendizagem  motora:  das  
habilidades  básicas  às  específicas.  12)  Desenvolvimento cognitivo e suas implicações na atividade motora. 13) 
Desenvolvimento afetivo – social e suas implicações na educação física no ensino de 1º grau. 14) A criança e a 
psicanálise. 15) O esporte, a criança e o adolescente. Esportes, jogos e atividades rítmicas e expressivas: 
Características sócio-efetivas, motoras e cognitivas; Jogo cooperativo; Perspectivas educacionais  através  do  lúdico;  
Regulamentos  e  regras;  Atividades  em  geral.  16)  Educação  Física  e  dança.  17) Educação  Física  para  todos.  
18)  O  esporte  infantil.  19)  Psicossociologia  do  vinculo  esporte-adulto-crianças  e adolescentes.  20)  A  criança,  
o  jovem  e  a  competição  esportiva.  21) Motivação  para  atividade  física  e  esporte.  22) Pedagogia do esporte e 
os jogos coletivos. 23) Aspectos fisiológicos do crescimento e do desenvolvimento. 24) Talento esportivo.  25)  
Processo  de  treinamento  a  longo  prazo.  26)  Lesões  e  alterações  osteomusculares  na  criança  e  no 
adolescente atleta. 27) Anatomia Humana: Aspectos gerais do corpo humano; Sistemas; Princípios biológicos básicos 
do treinamento esportivo; Socorros e Urgências no esporte. 28) Parâmetros Curriculares Nacionais. 29) Cidadania. " 
30) Cinesiologia Humana 31) Teoria do treinamento para população  infanto-juvenil  32) incentivo e detecção de 
talentos esportivos na infância e na juventude." 33)  Educação: desafios e compromissos. 34) Inter-relações entre o 
humano, o ambiente e o conhecimento. 35) Ensino: concepções e tendências pedagógicas. 36) Projeto Pedagógico, 
currículo e processo educativo. 37) Planejamento e avaliação da aprendizagem. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. 
2. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 

2006. 
3. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 2006. 
4. DALLA ZEN, Maria Isabel H.; XAVIER, Maria Luisa M. Planejamento em destaque: análises menos convencionais. 

Porto Alegre: Mediação, 2001 
5. Delors, Jacques. Educação um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1996. 
6. DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1997. 
7. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 
8. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover as setas do caminho. Porto Alegre. Mediação, 2002. 
9. 9.LUCKESI, Ciprianao.  Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2010. 
10. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários a uma educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 

UNESCO, 2000. 
11. ARRIBAS, TERESA LLEIXÁ. A Educação Física dos 3 aos 8 anos. Artmed.  
12. BRASIL, Ministério da  Educação  e  do Desporto. Secretaria  da Educação  Fundamental.  Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino de 5ª a 8ª séries: Educação Física.  
13. CASTELLANI FILHO, L. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. Papirus.  
14. COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. Cortez.  
15. DANTE DE ROSE  JR.  Esporte  e  Atividade  Física  na  Infância  e  na  Adolescência:  Uma  abordagem 

multidisciplinar. Artmed.  
16. FLEGEL, Melinda J. Primeiros Socorros no Esporte. Ed. Manole.  
17. FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro. Scipione.  
18. MARCELINO, N.C. Pedagogia da Animação. Papirus.  
19. REINALDO SOLER.  Educação Física Escolar. Sprint.    
20. TANI, G.;  MANOEL,  E.J.;  KOKUBUN,  E.;  e  PROENÇA,  J.E.  Educação  Física  escolar;  Fundamentos  de 

uma abordagem desenvolvimentista. Edusp/ EPU.  
21. TOLKMITT, Valda Marcelino. Educação física numa concepção sociointeracionista - de 5ª a 8ª série. Módulo.   
22. Manual de Cinesiologia Estrutural 14ª Edição, Clem W. Thompson, R. T. Floyd, 2003 editora Manole (85-204-

1345-5) 
23. Jogos Cooperativos 3ª edição, Jader Denicol do Amaral, revisado e ampliado. Editora Phorte 2008 (ISBN978-85-

7655-066-8) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES                                                              Edital de Abertura – Concurso Público 01/2013 

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012  CEP 91410-000  Porto Alegre – RS                                            39 
 Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016                         

24. Treinamento ideal: Instruções técnicas sobre desempenho fisiológico, incluindo -considerações especificas de 
treinamento infantil e juvenil, Jungen Weineck ,editora Manole, 1999 (CIP: ISBN 85-204-0872-9) Capítulos 10 
(Bases Esportivas e Biológicas para o treinamento na Infância e na juventude)e 11(Busca e Incentivo na infância e 
na juventude ) 

25.  Ensino de Educação Física, Marcos Garcia Neira, São Paulo: thomson Learning, 2007 (Coleção Ideias em ação) 
(ISBN 978-95-221-0589) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
PROGRAMAS:  
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. 
6. Desenvolvimento da criança. 
7. Inclusão. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 

2006.  
2. MOREIRA, Marco Antônio. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999. 
3. WADSWORTH, Barry J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. São Paulo: Pioneira, 1996. 
4. CUNHA, Susana Rangel Vieira da. Cor, som e movimento: a expressão plástica, musical e dramática no cotidiano 

da criança. Porto Alegre: Mediação, 2009.  
5. MACHADO, Patrícia Brum. Comportamento infantil: estabelecendo limites. Porto Alegre: Mediação, 2002.  
6. MANTOVANI, Mariangela. Quando é necessário dizer não: a dinâmica das emoções na relação entre pais e filhos. 

São Paulo: Paulinas, 2004.  
7. CRAIDY, Maria; KAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 

2001. 
8. OLIVEIRA, Vera Barros de. O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
9. ELKIND, David. Sem tempo para ser criança: a infância estressada. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
10. BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Projetos pedagógicos de educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

11.   MOYLES, Janet. Fundamentos da educação infantil: enfrentando o desafio. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 
PROGRAMAS:  
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, 
Abscesso pulmonar, Silicose, Infiltrado pulmonar, Tuberculose, Embolia pulmonar, Atelectasia, Hemorragias das 
vias respiratórias, Insuficiência respiratória.  
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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 para tireóide, 
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. 

11.Emergências clínicas: abordagem do paciente grave. Sinais e sintomas em emergência. Abordagens de 
síndromes em emergência. Emergências cardiopulmonares;venosas;relacionadas com a SIDA; infecciosas e   
neurológicas;relacionadas ao trato gastrintestinal; onco-hematológicas; endócrinas; metabólicas e 
sistêmicas;emergências psiquiátricas. 

12. Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

13. Sistemas de Informação em Saúde.  
14. Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes, organização e gestão da saúde; atribuições e competências no 

SUS em nível nacional, estadual, municipal; recursos e gestão financeira. 
 
BIBLIOGRAFIAS:  
1. Portaria nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006. Divulga o pacto pela saúde 2006. Disponível em: 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm 
2. BRASIL, Ministério da Saúde. Gabinete Ministerial. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em http://cnes.datasus.gov.br/portarias/PORTARIA%20N%C2%BA%202488.zip 

3. Epidemiologia aplicada nos serviços de saúde. Lourdes Bernadete dos Santos Pito Alexandre.São Paulo: 
Martinari,2012. 

4. Emergências Clínicas: Abordagem Prática. Herlon Saraiva Martins et al. 8ª Ed. revisada e atualizada.Barueri, SP: 
Manole, 2013. 

5. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseada em Evidências. Bruce B. Duncan et al. 4 ª Edição. 
Porto Alegre: Artmed,2013. 

6. Medicina Interna de Harrison. Dan L. Longo et al.Tradução: Ademar Valadares Fonseca et al. 18ª Edição. Porto 
Alegre: AMGH,2013. Volumes 1 e 2. 

7. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e suas alterações posteriores. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF 
 

PROGRAMAS: 
Acolhimento avaliação e atenção à família. Reconhecimento e abordagem às crises familiares evolutivas e não 
evolutivas. Promoção de Saúde. Diagnóstico e Tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Básica em 
saúde em todas as etapas do ciclo vital: idoso, criança, mulher, homem, adolescência. Acolhimento e 
acompanhamento de pessoas com transtornos mentais relacionados ou não ao uso de álcool e outras drogas.  
Reconhecimento, primeiros cuidados e encaminhamento em urgência e emergência. Diagnóstico das patologias 
cirúrgicas mais frequentes e encaminhamento. Orientação e cuidados pré e pós-operatórios das intervenções 
cirúrgicas mais simples. Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais simples Integralidade da assistência 
e organização das linhas de cuidado. Projeto Terapêutico Singular.  Equipes de referência e apoio matricial. 
Promoção de ações de Educação em Saúde na comunidade. Promoção de cidadania. Gestão de Redes de Atenção 
em Saúde. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Básica. Programa Nacional de Melhoria do 
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Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. 
Educação Permanente em Saúde.  

BIBLIOGRAFIAS: 

1. BRASIL, M S. Secretaria de Atenção a Saúde – Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS – 
HUMANIZA SUS-. Série B, Textos Básicos de Saúde. Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de 
Urgência. Brasília - DF; 2009. Disponível em: www.bvsms.saude.gov.br 

2. BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Nº6 (Manual Técnico para o Controle da Tuberculose. 
nº.8 (Violência intrafamiliar; orientação para a prática em serviço, 2002); Nº. 9 (Dermatologia na Atenção Básica 
de Saúde); Nº. 12 (Obesidade);Nº 13 (Controle dos Cânceres do colo de Útero e da Mama); Nº 14 (Prevenção 
Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal Crônica); Nº 15 ( Hipertenção Arterial Sistêmica); nº 
16 (Diabetes Melitus); Nº 19( Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa); Nº 18 ( HIV, Hepatites e outras DST); nº. 
21(Vigilância em Saúde-Dengue, Esquistosomose,Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose) nº. 22(Vigilância 
em Saúde, Zoonozes); nº. 23 (SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar); nº. 24 (Saúde na Escola - 2009); nº.25 (Doenças Respiratórias Crônicas, 2010);); nº 26 (Saúde 
sexual e Reprodutiva) , nº.27 (NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Nº 28( Acolhimento de Demanda 
Expontânea, ( vol I e vol II ) ); nº. 29 (Rastreamento, 2010); nº 30 (Procedimentos-2011); nº 31(Práticas 
integrativas e complementares); Nº 32 (Atenção ao pré-natal de baixo risco); e nº 33 (Saúde da criança: 
crescimento e desenvolvimento); nº 34 (Saúde Mental); nº 36 (Diabetes) e nº 37 (Hipertensão); Disponíveis em: 
http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php. ou www.saude.gov.br/bvs 

3. BRASIL. Decreto 7.053 de 23 dedezembro de 2009 - Politica Nacional da População em Situacao de Rua. 
4. BRASIL. Lei Federal 12.842 de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina. 
5. BRASIL. Medida Provisória 621 de 8 de julho de 2013, que institui o Programa Mais Médicos e dá outras 

providências. 
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual instrutivo do PMAQ - 2012. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_instrutivo_pmaq_site.pdf 
7. BRASIL. Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas, Brasília-DF, 

2004. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/politica_de_ad.pdf 
8. BRASIL. Portaria 1.377 de 13 de junho de 2011, que estabelece critérios para definição das áreas e regiões 

prioritárias com carência e dificuldade de retenção de médico integrante de equipe de saúde da família 
oficialmente cadastrada e das especialidades prioritárias de que tratam o inciso II e o § 3º do Art. 6º-B da Lei nº 
10.260, de julho de 2001, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e dá 
outras providências. 

9. CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. In Interface Comunicação 
Saúde Educação, v.9, n. 16, p. 161-77, set. 2004 - fev. 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a13.pdf 

10. DUNCAN, B. B. et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. BRUCE, B. 
(Orgs), 4 Ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

11. FRANCO, T. B.; MAGALHÃES JUNIOR, Helvécio Miranda. Integralidade na Assistência à Saúde: organização das 
linhas de cuidado. In: MERHY, Emerson; et al. O Trabalho em Saúde: olhando e experienciando o SUS no 
cotidiano. São Paulo: Hucitec, 2007. 

12. GUSSO, G. D. F., LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática. 
Porto Alegre: ARTMED, 2012. 

13. MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de Medicina de Família e Comunidade,  3ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010, 471p. 

14. MERHY, Emerson Elias. Saúde: A Cartografia do Trabalho Vivo; São Paulo, Hucitec, 2002. 
15. STARFIELD, Barbara. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia; Brasília : 

UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p. 
16. STEWART, M. Et al. Medicina  Centrada na Pessoa. Transformando o método clínico. 2ª  Porto Alegre: Artmed. 
17. BRASIL, Ministério da Saúde. Gabinete Ministerial. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em:   www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/110154-2488.html 

18. BRASIL. Lei Estadual nº 9.716 de 7 de agosto de 1992, que dispõe sobre a Reforma Psiquiátrica no Rio Grande 
do Sul, determina a substituição progressiva dos leitos dos hospitais psiquiátricos por rede de atenção integral em 
saúde mental, determina regras de proteção aos que padecem de sofrimento psíquico, especialmente quanto às 
internações psiquiátricas compulsórias e dá outras providências. 

19. BRASIL. Lei Federal nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental 

20. BRASIL. Ministério da Saúde. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado 
à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois   de Caracas. OPAS. Brasília, 
novembro de 2005.  
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21. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental. 
Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional de 
Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, novembro de 2005.  

22. Reforma psiquiátrica e Política de saúde mental no Brasil: 15 anos depois de Caracas, Brasília-DF, 2005. 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/relatorio_15_anos_caracas.pdf 

 


