
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 

 

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE GENTIL 

Estado do Rio Grande do Sul 



MUNICÍPIO DE GENTIL                                                              Edital de Abertura – Concurso Público 01/2013 

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012  CEP 91410-000  Porto Alegre – RS                                            2 
 Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016                         

 
MUNICÍPIO DE GENTIL  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013 

EDITAL N° 01/2013 

 

Vanderlei Ramos do Amaral, Prefeito Municipal de Gentil, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na 
Lei Orgânica do Município e à vista do contido no § 2º do art. 29-A da Constituição Federal, 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° 475/2001, 732/2007, 857/2009, 820/2009 e 979/2011 e alterações posteriores, certame que 
observará o disposto no Decreto Municipal n° 049/2006 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: Professor de Educação Infantil e Professor para Séries Iniciais 1º ao 5º ano. 

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$) 

01 
Agente Comunitário 
de Saúde – Microárea 
01 

Nível Fundamental Completo e 
residir na área 01, conforme 
anexo I 

01 40 812,89 60,00 

02 
Agente Comunitário 
de Saúde – Microárea 
02 

Nível Fundamental Completo e 
residir na área 02, conforme 
anexo I 

01 40 812,89 60,00 

03 
Auxiliar de 
Desenvolvimento 
Infantil 

Nível Médio Completo CR 30 888,18 80,00 

04 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Nível Fundamental Incompleto CR 40 632,26 60,00 

05 Enfermeiro 
Nível Superior Completo em 
Enfermagem e registro no 
conselho de classe 

CR 40 2.860,18 120,00 

06 Farmacêutico 
Nível Superior Completo em 
Farmácia e registro no 
conselho de classe 

CR 20 1.038,70 120,00 

07 Fisioterapeuta 
Nível Superior Completo em 
Fisioterapia 

CR 20 1.731,18 120,00 

08 Médico 
Nível Superior Completo em 
Medicina e registro no conselho 
de classe 

01 40 4.918,19 120,00 

09 Merendeira Nível Fundamental Incompleto CR 40 632,25 60,00 

10 Nutricionista 
Nível Superior Completo em 
Nutrição  

CR 20 1.430,10 120,00 
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11 Operário Nível Fundamental Incompleto CR 40 888,17 60,00 

12 
Professor de 
Educação Infantil 

Nível  1  -  Habilitação 
específica em curso de nível 
médio, na modalidade Normal. 

CR 20 

856,00 

80,00 

Nível  2  -  Habilitação 
específica em nível superior, 
em curso de licenciatura de 
graduação plena. 

1.093,78 

Nível  3  -  Habilitação 
específica em curso de pós-
graduação de Especialização 
ou Aperfeiçoamento, com 
duração mínima de 120 horas e 
desde que haja correlação com 
o curso superior de licenciatura 
ou de pedagogia. 

1.331,54 

13 
Professor para Séries 
Iniciais 1º ao 5º ano 

Nível  1  -  Habilitação 
específica em curso de nível 
médio, na modalidade Normal. 

CR 20 

856,00 

80,00 

Nível  2  -  Habilitação 
específica em nível superior, 
em curso de licenciatura de 
graduação plena. 

1.093,78 

Nível  3  -  Habilitação 
específica em curso de pós-
graduação de Especialização 
ou Aperfeiçoamento, com 
duração mínima de 120 horas e 
desde que haja correlação com 
o curso superior de licenciatura 
ou de pedagogia. 

1.331,54 

14 Psicólogo 
Nível Superior Completo em 
Psicologia  

CR 40 2.860,20 120,00 

15 Servente Nível Fundamental Incompleto CR 40 632,26 60,00 

16 
Técnico em 
Enfermagem 

Nível Técnico Completo em  
Enfermagem e Registro no  
COREN 

CR 40 1.038,70 80,00 

17 Tesoureiro Nível Médio Completo CR 40 1.978,04 80,00 

 

1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Divulgação do Extrato do edital 15/01/2013 

Publicação do Edital do Concurso Público 15/01/2013 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 
15/01 a 

28/01/2013 
Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos para as cotas dos Portadores de 
Deficiência 

29/01/2013 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram condições especiais para o dia 29/01/2013 



MUNICÍPIO DE GENTIL                                                              Edital de Abertura – Concurso Público 01/2013 

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012  CEP 91410-000  Porto Alegre – RS                                            4 
 Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016                         

de prova 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 29/01/2013 

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista preliminar de Inscritos 31/01/2013 

Período de Recursos – Homologação das Inscrições 
01 a 

04/01/2013 

Resultado da Homologação das Inscrições – Lista Oficial 06/02/2013 

Edital de Data, Hora e Locais das Provas Teórico-Objetivas e Prova de Títulos 08/02/2013 

Consulta da Sala de Realização da Prova no site da FUNDATEC 08/02/2013 

Aplicação das Provas Teórico-Objetivas  17/02/2013 

Entrega de Títulos – PROFESSORES 17/02/2013 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares 18/02/2013 

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares 
19 e 

20/02/2013 

Divulgação dos Gabaritos Oficiais 04/03/2013 

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração de Gabaritos 04/03/2013 

Divulgação das Notas Preliminares da Prova Teórico-Objetiva  05/03/2013 

Disponibilização das Grades de Respostas no site da FUNDATEC 05/03/2013 

Período de Recursos das Notas Preliminares 06/03/2013 

Divulgação das Notas Oficiais da Prova Teórico-Objetiva 07/03/2013 

Convocação para Sorteio Público (se necessário) - EXCETO PROFESSORES 07/03/2013 

Divulgação da Lista de Candidatos Empatados (se necessário) - EXCETO PROFESSORES 07/03/2013 

Divulgação dos aprovados para Correção dos Títulos - PROFESSORES 07/03/2013 

Divulgação das Notas Preliminares da Prova de títulos - PROFESSORES 11/03/2013 

Período de Recursos das Notas Preliminares da Prova de títulos - PROFESSORES 12/03/2013 

Realização do Sorteio Público (se necessário) - EXCETO PROFESSORES 12/03/2013 

Lista de Classificação dos Candidatos em ordem alfabética – EXCETO PROFESSORES 13/03/2013 

Lista de Classificação dos Candidatos Portadores de Deficiência em ordem alfabética – EXCETO 
PROFESSORES 

13/03/2013 

Edital de Homologação Final para Homologação dos Cargos em ordem de classificação – EXCETO 
PROFESSORES 

13/03/2013 

Divulgação das Notas Oficiais da Prova de títulos - PROFESSORES 13/03/2013 

Convocação para Sorteio Público (se necessário) - PROFESSORES 13/03/2013 

Divulgação da Lista de Candidatos Empatados (se necessário) - PROFESSORES 13/03/2013 

Realização do Sorteio Público (se necessário) - PROFESSORES 18/03/2013 

Lista de Classificação dos Candidatos em ordem alfabética - PROFESSORES 19/03/2013 

Lista de Classificação dos Candidatos Portadores de Deficiência em ordem alfabética - PROFESSORES 19/03/2013 

Edital de Homologação Final para Homologação dos Cargos em ordem de classificação - 
PROFESSORES 

19/03/2013 

 

Obs.: Todas as publicações serão divulgadas até as 18 horas, na data estipulada neste cronograma, no site 
www.fundatec.org.br. 
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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 no mínimo 08 (oito) dias antes da 
realização das provas, no site www.fundatec.org.br e 
no "Quadro Mural" 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. 
 
1.3.1 – DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 

Data Turno Cargos 

17/02/2013 

Manhã  
Cargos de Nível Superior e 
Fundamental 

Tarde Cargos de Nível Médio e Técnico 

 
1.4 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: SÍNTESE 
DAS ATRIBUIÇÕES 
 
1.4.1 Agente Comunitário de Saúde 
 
Descrição Sintética: Exercer as atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS.  
 
Descrição Analítica: a) utilização de instrumentos para 
diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade; b)promoção de ações de educação para 
saúde individual e coletiva; c) registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde. d) o estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas voltada para a área 
da saúde; e) a realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de risco à 
família; f) a participação em ações que fortaleçam os 
elos entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida. g) cadastrar todas as 
famílias de sua área; h) visitar todas as famílias, uma 
vez por mês, priorizando as que tem gestantes, nutrizes 
e menores de 5 anos; i) participar ativamente da vida 
comunitária através das organizações existentes; j) 
estimular a participação da Comunidade nos Conselhos 
Locais e/ou Municipais de Saúde; k) promover, 
organizar e colaborar com reuniões da comunidade 
para discutir assuntos de relevância em saúde; l) 
realizar ações básicas de saúde, de acordo com a sua 
capacitação: 1. acompanhamento de gestantes e 
nutrizes; 2. incentivo ao aleitamento materno; 3. 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
das crianças de 0 a 5 anos, com uso do cartão da 
criança; 4. promover a cobertura vacinal; 5. prevenir e 
acompanhar infecções respiratórias agudas (IRA) e 
doenças diarréicas; 6. orientar alternativas alimentares;  
7. promover ações de saneamento e melhoria do meio 
ambiente; 8. Orientar a importância do uso correto da 
medicação prescrita pelos profissionais de saúde; 9. 
Orientar e encaminhar ao serviço de saúde toda 
pessoa em situação de risco; 10. registrar nascimento e 
óbitos, assim como doenças de notificação 
compulsória, conforme normas da vigilância 
epidemiológica; 11. Orientar a comunidade para 
utilização adequada dos serviços de saúde; 12. 
Fortalecer os elos de ligação entre a comunidade e os 
serviços de saúde; 13. Registrar as atividades 
desenvolvidas na sua área, encaminhando relatórios ao 
seu instrutor/supervisor e 14. executar outras tarefas de 
acordo com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor municipal. 
 
1.4.2 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
 
Descrição Sintética: Exercer trabalhos relacionados 
ao atendimento integral dos alunos em todas as 
dependências e adjacências de estabelecimento de 
ensino de educação infantil, sendo de sua 
responsabilidade a segurança, higiene, atividades de 
recreação e atividades planejadas pelos professores 
responsáveis. 
 
Descrição Analítica: a) Atuar junto às crianças nas 
diversas fases de Educação Infantil, auxiliando o 
professor no processo ensino-aprendizagem; auxiliado 
as crianças na execução de atividades pedagógicas e 
recreativas diárias; b) Cuidar da higiene, alimentação, 
repouso e bem estar das crianças; c)  Auxiliar o 
professor na construção de atitudes e valores 
significativos para o processo educativo das crianças; 
d) Planejar junto com o professor regente, atividades 
pedagógicas próprias para cada grupo infantil, auxiliar o 
professor no processo de observação e registro das 
aprendizagens e desenvolvimento das crianças; e) 
Auxiliar o professor na construção de material didático, 
bem como na organização e manutenção deste 
material; f) Responsabilizar-se pela recepção e entrega 
das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo 
constante entre família e creche; g) Acompanhar as 
crianças, junto aos professores e demais funcionários 
em aulas-passeio programadas pela creche; h) 
participar de capacitações de formação continuada; i) 
Auxiliar, quando necessário, na limpeza geral do prédio 
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escolar e na preparação da merenda dos alunos; j) 
executar outras tarefas compatíveis com o cargo, 
sempre que determinado pelas chefias e qualquer 
tarefa a que for solicitado, a bem do Município. l) 
Excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que possua habilitação específica. m) 
Executar outras tarefas afins. 
 
1.4.3 Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Descrição Sintética: Executar serviços de baixa 
complexidade de interesse da Administração Municipal. 
 
Descrição Analítica: 1) auxiliar no preparo de 
argamassa e na confecção de peças de concreto; 2) 
auxiliar no assentamento de tijolos, pedras, ladrilhos, 
telhas, manilhas e similares; 3) participar dos trabalhos 
de construção de lajes de concreto; 4) auxiliar nos 
trabalhos necessários ao assentamento de 
paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; 5) auxiliar no 
assentamento de meio-fio, pedra irregular, lajes, 
mosaicos e pedras portuguesas; 6) abrir, repor e 
consertar calçamentos; 7) executar conserto simples 
em móveis, portas, janelas e outras peças de madeira; 
8) auxiliar na confecção, reparo, montagem, instalação 
e conservação de portas, janelas, esquadrias e demais 
estruturas e peças de madeira, executando tarefas 
complementares, como lixar, passar cola, colocar 
pregos, de acordo com a orientação do responsável; 9) 
auxiliar na montagem, desmontagem, reparo e 
ajustamento de sistemas hidráulicos; 10) ajudar na 
montagem e instalação de sistemas de tubulação, 
unindo e vedando tubos, de acordo com orientação 
recebida; 11) auxiliar na instalação de louças sanitárias, 
caixas-dágua, chuveiros e outros; 12) auxiliar no 
preparo de tintas e executar  tarefas relativas à pintura 
de superficies externas e internas de interesse da 
Municipalidade; 13) realizar trabalhos de solda simples;  
14) auxiliar no corte, reparo e outras atividades 
relativas a peças e ligas metálicas; 15) substituir 
lâmpadas e fusíveis, consertar tomadas e executar 
outras tarefas simples em equipamento elétricos; 16) 
auxiliar na instalação, revisão, manutenção e reparo de 
sistemas elétricos; 17) limpar e auxiliar na lubrificação 
de ferramentas, equipamentos, máquinas e motores 
que não exijam conhecimentos especiais; 18) abrir 
valas no solo, utilizando ferramentas manuais e 
apropriadas; 19) capinar e roçar terrenos, bem como 
quebrar pedras; 20) limpar ralos e bueiros; 21) carregar 
e descarregar veículos, empilhando os materiais nos 
lugares indicados; 22) transportar materiais de 
construção, móveis, equipamentos e ferramentas; 23) 
varrer ruas, praças, parques e jardins do Murticípio, 
utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos 
similares, para manter os referidos locais em condições 

de higiene e trânsito; 24) recolher o lixo, 
acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos ou 
carrinhos de tração manual; 25) limpar, lubrificar e 
guardar ferramentas, equipamentos e materiais de 
trabalho que não exijam conhecimentos especiais; 26) 
dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; 27) 
auxiliar no nivelamento de superfícies a serem 
pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica; 28) 
preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas 
auxiliares de obras; 29) auxiliar na construção de 
palanques, andaimes e outras obras de interesse 
público; 30) preparar canteiro e sementeiras de flores, 
árvores, arbustos e outras plantas em jardins, praças, 
parques e demais logradouros ou locais públicos; 31) 
realizar as atividades de plantio e replantio de 
sementes e mudas, bem como serviços de adubagem e 
irrigação entre outros; 32) podar ou orientar a poda de 
árvores e arbustos; 33) pulverizar defensivos agrícolas, 
observando as instruções predeterminadas; 34) 
proceder à limpeza de áreas cultivadas, tais como 
canteiros, jardins e viveiros, além de fazer as podas 
necessárias; 35) preparar recipientes para o plantio de 
sementes e mudas, coletando terra em locais 
determinados, peneirando-o, retirando impurezas, 
adicionando material orgânico, adubos e/ou corretivos, 
colocando-os nos recipientes adequados; 36) plantar 
sementes de plantas ornamentais, arbóreas ou 
frutíferas em sementeiras ou áreas preparadas, 
recobrindo-as com material adequado e regando-as 
para germinação; 37) auxiliar em experiências que 
visem à germinação e o melhoramento de espécies de 
vegetais; 38) executar as diversas modalidades de 
enxertia, visando a realização e a análise de estudos 
experimentais; 39) demarcar, sob supervisão, pomares 
e outros cultivos visando o espaçamento adequando a 
cada tipo de cultura; 40) aplicar defensivos agrícolas, 
mediante orientação superior; 41) distribuir sementes e 
mudas de plantas, procedendo ao registro de dados 
quanto a espécie, qualidade e destinação, bem como 
identificando o beneficiário, a fim de que possa ser feito 
o acompanhamento técnico da evolução do cultivo; 42) 
operar motosserra para podar árvores, sob orientação e 
de acordo com instruções recebidas; 43) operar 
equipamentos destinados à irrigação do solo, de acordo 
com instruções recebidas; 44) zelar pelos materiais, 
equipamentos e ferramentas colocados sob sua guarda 
e solicitar, quando necessário, a aquisição ou 
manutenção dos mesmos; 45) zelar pela conservação 
de máquinas e ferramentas utilizadas no trabalho, 
limpando-as e guardando-as de acordo com orientação 
recebida; 46) observar as medidas de segurança na 
execução das tarefas, usando equipamentos de 
proteção e tomando precaução para não causar danos 
a terceiros; 47) manter limpo e arrumado o local de 
trabalho; 48) integrar e realizar atividades de 
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sindicância e processos administrativos; 49) 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível; 50) executar outras atribuições 
afins. 
 
1.4.4 Enfermeiro 
 
Descrição Sintética: planejar, organizar, supervisionar 
e executar os serviços de enfermagem de interesse do 
Município. 
 
Descrição Analítica: 1) elaborar, em conjunto com os 
demais profissionais da área,  Plano de Trabalho, 
sempre tomando por base as necessidades prioritárias 
dos  pacientes; 2) planejar, organizar e dirigir os 
serviços de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente, a fim de garantir um elevado 
padrão de qualidade da assistência a ser prestada; 3) 
desenvolver tarefas de enfermagem de maior 
complexidade na execução de programas de saúde 
pública e no atendimento aos pacientes e doentes; 4) 
coletar e analisar dados sócios-sanitários da 
comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde; 5) estabelecer programas para 
atender às necessidades de saúde da comunidade, 
dentro dos recursos disponíveis; 6) realizar programas 
educativos na área da saúde pública, ministrando 
palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios;  7) supervisionar 
e orientar os servidores que auxiliem na execução das 
atribuições típicas da classe;  8) controlar o padrão de 
esterilização dos equipamentos e instrumentos 
utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos 
locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de 
enfermagem; 9) dar apoio psicológico a pacientes e 
familiares, com especial atenção às crianças e idosos; 
10) elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações 
e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 
ligadas a sua área de atuação; 11) participar das 
atividades administrativas ligadas a sua área de 
atuação; 12) participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar; 13) 
participar e/ou ministrar aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; 14) 
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
outras unidades administrativas do Município ou com 
outras entidades públicas e particulares; 15) realizar 
estudos, emitir pareceres ou fazer exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados e ligados a sua 
área de atuação; 16) opinar, oferecer sugestões, 
revisar e discutir trabalhos técnico-científicos, para fins 

de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; 17) integrar e realizar 
atividades de sindicância e processos administrativos; 
18) excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível 19) executar outras atividades 
afins; 
 
1.4.5 Farmacêutico 
 
Descrição Sintética: Executar atividades relacionadas 
à farmácia da Unidade de Saúde do Município e 
realizar manipulações farmacêuticas, fiscalizando a 
qualidade dos produtos farmacêuticos. 
 
Descrição Analítica: a) Manipular drogas de várias 
espécies; b) aviar receitas, de acordo com as 
prescrições médicas; c) manter  registro permanente do 
estoque de drogas; d) fazer requisições de 
medicamentos, drogas e materiais necessários à 
farmácia; e) examinar, conferir, guardar e distribuir 
drogas e abastecimentos entregues à farmácia; f) ter 
sobre custódia drogas tóxicas e narcóticos; g) realizar 
inspeções relacionadas com a manipulação 
farmacêutica e aviamento de receituário médico; h) 
efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua 
competência; i) responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias a execução das atividades 
próprias do cargo; j) planejar, organizar e administrar 
serviços gerais e específicos de farmácia; k) assessorar 
autoridades superiores em assuntos farmacêuticos, 
preparando informes, documentos e pareceres; l) 
controlar estoques de medicamentos e solicitar 
aquisição dos mesmos a fim de atender a demanda 
necessária ao atendimento à população; m) executar 
outras tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. n) Excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que 
possua habilitação específica. 
 
1.4.6 Fisioterapeuta 
 
Descrição Sintética: Prestar assistência fisioterápica 
em nível de prevenção, tratamento e recuperação de 
sequelas. 
 
Descrição Analítica: a) Executar atividades técnicas 
específicas de fisioterapia para tratamento no entorses, 
fraturas em vias de recuperação, paralisias, 
perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por 
meios físicos, geralmente de acordo com as 
prescrições médicas; b) planejar e orientar as 
atividades fisioterápicas de cada paciente em função de 
seu quadro clínico; c) fazer avaliações fisioterápicas 
com vistas à determinação da capacidade funcional; d) 
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participar de atividades de caráter profissional, 
educativa ou recreativa organizadas sob controle 
médico e que tenham por objetivo a readaptação física 
ou mental dos incapacitados; e) responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; f) executar tarefas afins 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. g) excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas 
do Município, desde que possua habilitação específica. 
 
1.4.7 Médico 
 
Descrição Sintética: prestar assistência médica de 
interesse do Município, bem como, elaborar, executar e 
avaliar planos e programas na área da Saúde Pública. 
 
Descrição Analítica: 1) efetuar consultas,  exames 
médicos e emitir diagnósticos; 2) realizar visitas 
domiciliares; 3) prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades; 4) aplicar e incentivar  a aplicação da 
medicina preventiva e/ou terapêutica; 5) analisar e 
interpretar os resultados dos exames de análises 
clínicas, para confirmar ou informar o diagnóstico; 6) 
manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, o tratamento  prescrito e a 
evolução  da doença; 7) prestar atendimento em 
urgências clínicas; 8) encaminhar  pacientes para 
atendimento especializado, quando for o caso; 9)  
assessorar a criação e execução de campanhas 
educativas no campo da saúde pública e da medicina 
preventiva; 10) participar do desenvolvimento e 
execução de planos voltados à  fiscalização sanitária; 
11) realizar  perícias médico-administrativas, a fim de 
fornecer atestados e laudos previstos em normas e 
regulamentos; 12) elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios; 13) realizar pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 
para implantação,  desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de atividades em sua área de atuação; 14) participar de 
atividades administrativas voltadas à execução e   
controle de programas oficiais; 15) participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento do 
pessoal técnico e auxiliar da área de saúde; 16) 
integrar e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos; 17) excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do Município, desde que  o funcionário público 
possua habilitação compatível; 18) realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização.  
 
1.4.8 Merendeira 
 
Descrição Sintética: Executar atividades relacionadas 
à alimentação escolar. 
 

Descrição Analítica:  
a) Executar, sob orientação, as tarefas relativas à 
confecção da merenda escolar; b) preparar as refeições 
balanceadas de acordo com o cardápio estabelecido; c) 
exercer perfeita vigilância técnica sobre a 
condimentação e cocção de alimentos; d) manter livres 
de contaminação ou de deterioração os gêneros 
alimentícios sob sua guarda; e) selecionar os gêneros 
alimentícios quanto à qualidade e estado de 
conservação; f) zelar para que o material e 
equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas 
condições de utilização, higiene e segurança; g) operar 
com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação 
de gêneros alimentícios, refrigeração e outros; h) servir 
a merenda nos utensílios próprios, observando as 
quantidades determinadas para cada aluno; i)  distribuir 
a merenda e colaborar para que os alunos 
desenvolvam hábitos sadios de alimentação; j) 
recolher, lavar e guardar utensílios da merenda, 
encarregando-se da limpeza geral da cozinha e 
refeitório; k) auxiliar, quando necessário, na limpeza em 
geral do prédio escolar; l) executar outras tarefas 
compatíveis com o cargo, sempre que determinado 
pelas chefias e qualquer tarefa a que for solicitado, a 
bem do Município. 
 
1.4.9 Nutricionista 
 
Descrição Sintética: Planejar e executar serviços ou 
programas de nutrição e de alimentação em 
estabelecimentos do Município. 
 
Descrição Analítica:  
a) Planejar serviços ou programas de nutrição nos 
campos hospitalares, de saúde pública, educação e de 
outros similares; b) organizar cardápios e elaborar 
dietas; c) controlar a estocagem, preparação, 
conservação e distribuição dos alimentos a fim de 
contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e 
economicidade dos regimes alimentares; d) planejar e 
ministrar cursos de educação alimentar; prestar 
orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; e) 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; f) executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. g) excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que 
possua habilitação específica.  
 
1.4.10 Operário 
 
Descrição Sintética: Executar serviços de baixa 
complexidade de interesse da Administração Municipal. 
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Descrição Analítica: 1) abrir valas no solo, utilizando 
ferramentas manuais e apropriadas; 2) capinar e roçar 
terrenos, bem como quebrar pedras; 3) limpar ralos e 
bueiros; 4) carregar e descarregar veículos, empilhando 
os materiais nos lugares indicados;5) transportar 
materiais de construção, móveis, equipamentos e 
ferramentas; 6) varrer ruas, praças, parques e jardins 
do Murticípio, utilizando vassouras, ancinhos e outros 
instrumentos similares, para manter os referidos locais 
em condições de higiene e trânsito;7) recolher o lixo, 
acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos ou 
carrinhos de tração manual; 8) limpar, lubrificar e 
guardar ferramentas, equipamentos e materiais de 
trabalho que não exijam conhecimentos especiais;9) 
dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; 10) 
auxiliar no nivelamento de superfícies a serem 
pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica; 11) 
preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas 
auxiliares de obras; 12) auxiliar na construção de 
palanques, andaimes e outras obras de interesse 
público; 13) preparar canteiro e sementeiras de flores, 
árvores, arbustos e outras plantas em jardins, praças, 
parques e demais logradouros ou locais públicos; 14) 
realizar as atividades de plantio e replantio de 
sementes e mudas, bem como serviços de adubagem e 
irrigação entre outros; 15) podar ou orientar a poda de 
árvores e arbustos; 16) pulverizar defensivos agrícolas, 
observando as instruções predeterminadas; 17) 
proceder à limpeza de áreas cultivadas, tais como 
canteiros, jardins e viveiros, além de fazer as podas 
necessárias; 18) preparar recipientes para o plantio de 
sementes e mudas, coletando terra em locais 
determinados, peneirando-o, retirando impurezas, 
adicionando material orgânico, adubos e/ou corretivos, 
colocando-os nos recipientes adequados; 19) plantar 
sementes de plantas ornamentais, arbóreas ou 
frutíferas em sementeiras ou áreas preparadas, 
recobrindo-as com material adequado e regando-as 
para germinação; 20) auxiliar em experiências que 
visem à germinação e o melhoramento de espécies de 
vegetais; 21) executar as diversas modalidades de 
enxertia, visando a realização e a análise de estudos 
experimentais; 22) demarcar, sob supervisão, pomares 
e outros cultivos visando o espaçamento adequando a 
cada tipo de cultura; 23) aplicar defensivos agrícolas, 
mediante orientação superior; 24) distribuir sementes e 
mudas de plantas, procedendo ao registro de dados 
quanto a espécie, qualidade e destinação, bem como 
identificando o beneficiário, a fim de que possa ser feito 
o acompanhamento técnico da evolução do cultivo; 25) 
operar motosserra para podar árvores, sob orientação e 
de acordo com instruções recebidas; 26) operar 
equipamentos destinados à irrigação do solo, de acordo 
com instruções recebidas; 27) zelar pelos materiais, 
equipamentos e ferramentas colocados sob sua guarda 

e solicitar, quando necessário, a aquisição ou 
manutenção dos mesmos; 28) auxiliar no preparo de 
argamassa e na confecção de peças de concreto; 29) 
auxiliar no assentamento de tijolos, pedras, ladrilhos, 
telhas, manilhas e similares; 30) participar dos 
trabalhos de construção de lajes de concreto; 31) 
auxiliar nos trabalhos necessários ao assentamento de 
paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; 32) auxiliar no 
assentamento de meio-fio, pedra irregular, lajes, 
mosaicos e pedras portuguesas; 33) abrir, repor e 
consertar calçamentos; 34) executar conserto simples 
em móveis, portas, janelas e outras peças de madeira; 
35) auxiliar na confecção, reparo, montagem, 
instalação e conservação de portas, janelas, 
esquadrias e demais estruturas e peças de madeira, 
executando tarefas complementares, como lixar, passar 
cola, colocar pregos, de acordo com a orientação do 
responsável; 36) auxiliar na montagem, desmontagem, 
reparo e ajustamento de sistemas hidráulicos; 37) 
ajudar na montagem e instalação de sistemas de 
tubulação, unindo e vedando tubos, de acordo com 
orientação recebida; 38) auxiliar na instalação de 
louças sanitárias, caixas-dágua, chuveiros e outros; 39) 
auxiliar no preparo de tintas e executar  tarefas 
relativas à pintura de superficies externas e internas de 
interesse da Municipalidade; 40) realizar trabalhos de 
solda simples; 41) auxiliar no corte, reparo e outras 
atividades relativas a peças e ligas metálicas; 42) 
substituir lâmpadas e fusíveis, consertar tomadas e 
executar outras tarefas simples em equipamento 
elétricos; 43) auxiliar na instalação, revisão, 
manutenção e reparo de sistemas elétricos; 44) limpar 
e auxiliar na lubrificação de ferramentas, equipamentos, 
máquinas e motores que não exijam conhecimentos 
especiais; 45) zelar pela conservação de máquinas e 
ferramentas utilizadas no trabalho, limpando-as e 
guardando-as de acordo com orientação recebida; 46) 
observar as medidas de segurança na execução das 
tarefas, usando equipamentos de proteção e tomando 
precaução para não causar danos a terceiros; 47) 
manter limpo e arrumado o local de trabalho; 48) 
integrar e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos; 49) excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do Município, desde que  o funcionário público 
possua habilitação compatível; 50) executar outras 
atribuições afins. 
 
1.4.11 Professor  
 
Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do 
aluno; participar no processo de planejamento das 
atividades da escola; organizar as operações inerentes 
ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do ensino. 
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Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho 
docente; levantar e interpretar dados relativos a 
realidade de sua classe; estabelecer mecanismos de 
avaliação; constatar necessidades e carências do aluno 
e propor o seu encaminhamento a setores específicos 
de atendimento; cooperar com a coordenação 
pedagógica e orientação educacional; organizar 
registros de observações do aluno; participar de 
atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; 
integrar órgãos complementares da escola; participar, 
atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; 
executar tarefas afins   
 
1.4.12 Psicólogo 
 
Descrição Sintética: Executar atividades nos campos 
de psicologia aplicada  ao trabalho, de orientação 
educacional e de Clínica Psicológica. 
 
Descrição Analítica:  
a) Executar atividades nos campos de psicologia 
aplicada  ao trabalho, da orientação educacional e da 
Clínica Psicológica; b) realizar psicodiagnósticos para 
fins de ingresso, readaptação, avaliação das condições 
pessoais do servidor; c) proceder à análise dos cargos 
e funções sob o ponto de vista psicológico, 
estabelecendo os requisitos necessários ao 
desempenho dos mesmos; d) efetuar pesquisas sobre 
atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de 
liderança; averiguar causas de baixa produtividade; e) 
assessorar o treinamento em relações humanas, fazer 
psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com 
acompanhamento clínico, para tratamento dos casos; f) 
fazer exames se seleção em crianças, para fins de 
ingresso em assistenciais, bem como para 
contemplação com bolsas de estudos, empregar 
técnicas como testes de inteligência e personalidade, 
observações de conduta, etc.; g) atender crianças 
excepcionais, com problemas de deficiência mental e 
sensorial ou portadora de desajustes familiares ou 
escolares, encaminhando-se para escolas ou classes 
especiais; h) formular hipóteses de trabalho para  
orientar as explorações psicológicas, médicas e 
educacionais; i) realizar pesquisas psicopedagógicas; j) 
confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e 
psicológico necessário ao  estudo dos casos; k) 
elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; l) redigir 
a interpretação final após o debate e aconselhamento 
indicado a cada caso, conforme as necessidades 
psicológicas, escolares, sociais e profissionais do 
indivíduo; m) manter atualizado o prontuário de cada 
caso estudado, fazendo os necessários registros; n) 
manter-se atualizado nos processos e técnicas 
utilizadas pela Psicologia; o) executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão. p) excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas 
do Município, desde que possua habilitação específica. 
 
1.4.13 Servente 
 
Descrição Sintética: executar serviços de limpeza e 
arrumação das repartições públicas, bem como, 
preparar e distribuir refeições. 
 
Descrição Analítica: 1) limpar e arrumar as 
dependências e instalações das repartições públicas 
municipais, bem como, de seus equipamentos; 2) 
requisitar material, quando necessário; 3) recolher o 
lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos 
e depositando-os de acordo com as determinações 
definidas; 4) percorrer as dependências, abrindo e 
fechando janelas, portas e portões, bem como, ligando 
e desligando pontos de iluminação, máquinas e 
aparelhos elétricos; 5) preparar e servir café, 
chimarrão, chás e sucos aos Membros de Poder, 
visitantes e demais servidores do setor;6) receber e 
armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com as 
normas e instruções estabelecidas, a fim de atender 
aos requisitos de conservação e higiene; 7) lavar 
louças e demais utensílios de cozinha; 8) lavar e passar 
roupas, observando o estado de conservação das 
mesmas, bem como, proceder ao controle da entrada e 
saída das peças; 9) preparar lanches, mamadeiras e 
outras refeições simples, segundo orientação superior, 
para atender aos programas alimentares desenvolvidos 
pela Prefeitura; 10) preparar refeições, lavando, 
selecionando e cortando alimentos;11)  verificar a 
existência de material de limpeza e alimentação e 
outros itens relacionados com seu trabalho; 12) manter 
arrumado o material sob sua guarda; 13) atender ao 
público, quando necessário; 14) comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade verificada, bem como, 
a necessidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter 
limpos e com boa aparência; 15) buscar e levar 
documentos de um setor para o outro; 16) executar 
serviços externos em repartições públicas e privadas 
quando solicitado; 17) integrar e realizar atividades de 
sindicância e processos administrativos; 18) executar 
outras atribuições afins. 
 
1.4.14 Técnico de Enfermagem 
 
Descrição Sintética: executar, sob supervisão, tarefas 
auxiliares de enfermagem. 
 
Descrição Analítica: 1) fazer curativos diversos, 
desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos 
apropriados; 2) aplicar injeções intramusculares e 
intravenosas entre outras, segundo prescrição médica;  
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3) aplicar vacinas, segundo orientação superior; 4) 
ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, 
observando os horários e as doses prescritas pelo 
médico responsável; 5) verificar a temperatura, a 
pressão arterial, a pulsação e o peso dos pacientes, 
empregando técnicas e instrumentos apropriados; 6) 
orientar pacientes em assuntos de sua competência; 7) 
preparar pacientes para consultas e exames; 8) lavar e 
esterilizar instrumentos médicos e odontológicos, 
utilizando produtos e equipamentos apropriados; 9) 
auxiliar médicos, odontólogos e enfermeiros no preparo 
do material a ser utilizado nas consultas, bem como no 
atendimento aos pacientes; 10) auxiliar no controle de 
estoque de medicamentos, materiais e instrumentos 
médicos e odontológicos, a fim de solicitar reposição, 
quando necessário; 11) fazer visitas domiciliares, 
segundo programação estabelecida, para atender a 
pacientes e coletar dados de interesse médico; 12) 
participar de campanhas de vacinação; 13) auxiliar no 
atendimento da população em programas de 
emergência; 14) manter o local de trabalho limpo e 
arrumado; 15) fazer  relatórios periódicos sobre os 
serviços prestados, encaminhando-os à chefia 
imediata; 16) integrar e realizar atividades de 
sindicância e processos administrativos; 17) 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível; 18)  executar outras atribuições 
afins. 
 
1.4.15 Tesoureiro 
 
Descrição Sintética: desempenhar atividades ligadas 
ao controle e registro das receitas e despesas do 
Município. 
 
Descrição Analítica: 1) receber e registrar o ingresso 
de valores; 2) pagar as despesas públicas;3) efetuar, 
nos prazos legais, os recolhimentos devidos;4) receber, 
conferir e rubricar importâncias junto a instituições 
bancárias;5) informar e dar pareceres sobre questões 
relacionadas a sua atividade;6) encaminhar processos 
relativos à competência da Tesouraria; 7) preencher, 
conferir,  endossar cheques ou outros documentos 
relativos à movimentação de valores;8) efetuar 
pagamento do pessoal;9) fornecer o suprimento para 
pagamentos externos; 10) confeccionar mapas, boletins 
de caixa e outras atividades afins;11) conhecer os 
princípios norteadores do Sistema Tributário Nacional, 
assim como, toda a legislação municipal correlata;12) 
orientar a criação e manutenção do Cadastro Municipal 
de Contribuintes;13) emitir, quando necessário, as 
guias de ingresso de receitas;14) orientar e fiscalizar o 
registro do ingresso das receitas municipais (tributárias 
ou não);15) apresentar relatórios sobre a evolução da 

receita;16) coordenar e/ou executar os trabalhos 
ligados à instauração e desenvolvimento regular dos 
processos administrativos ligados à área financeira;17) 
coordenar e/ou proceder  a inscrição de débitos em 
dívida ativa;18) expedir certidões (positiva, negativa ou 
positiva com efeito de negativa) ou informações sobre a 
situação fiscal dos contribuintes;19) auxiliar na busca 
de documentos para redação de certidões e outros 
comprovantes, assim como expedi-las; 20) preencher 
fichas, formulários e mapas, conferindo as informações 
e os documentos originais; 21) dar pareceres;22) 
participar, elaborar ou desenvolver estudos de 
interesse da Administração municipal;23) observar 
prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o 
andamento do assunto pendente e, quando autorizado 
pela chefia, adotar providências;24) realizar a 
preparação de tabelas, quadros, mapas, prestações de 
contas e outros documentos de demonstração do 
desempenho da unidade ou da administração; 25) 
colaborar com o técnico da área em que estiver lotado; 
26) selecionar os papéis administrativos que 
periodicamente se destinem à incineração;27) integrar 
e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos; 28) excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do Município, desde que  o funcionário público 
possua habilitação compatível;29) executar outras 
atribuições 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 Gentil 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.  
 
2.2 DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
2.2.1 Aos portadores de deficiência é assegurado o 
direito de inscrição no Concurso Público de que trata 
este Edital, podendo concorrer a 5% (cinco por cento) 
das vagas 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 
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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.  
2.2.2.1.3 Não será homologado o pedido de 
necessidades especiais para a realização da prova do 
candidato que descumprir quaisquer das exigências 
deste Edital. 
2.2.2.2 A data de emissão do atestado deve ser 
posterior ao dia 01/02/2012.  
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 
portador de deficiência, 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 o Município de Gentil 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 Os portadores de 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 aprovados e classificados, os candidatos 
portadores de deficiência, por ocasião da etapa de 
avaliação médica, serão submetidos 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 O candidato portador de 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 
portadores de 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 de que for portador o 
candidato não poderá ser invocado como causa de 
aposentadoria por invalidez. 
2.2.14 Os candidatos que tiverem suas inscrições 
homologadas como portador de 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 aos portadores de 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 a Prefeitura Municipal de Gentil 
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 na Prefeitura Municipal de Gentil, Avenida 
20 de Março, 1178, no horário de atendimento ao 
público das 8h às 11h30min e das 13h30 às 17h. 
3.2 Procedimentos para Inscrições - Acessar o 
endereço www.fundatec.org.br, a partir das 12 horas do 
primeiro dia determinado no cronograma e acessar 
“Concurso Público 01/2013” do Município de Gentil. O 
candidato encontrará o Edital de Abertura e Inscrições 
– Abertas. Deverá ler este Edital de Abertura para 
conhecimento das normas reguladoras do Concurso 
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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. 
3.4  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. 
3.8 O candidato poderá inscrever-se para o Concurso 
Público 01/2013 do Município de Gentil, 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 bloqueto 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 
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 
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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 Gentil 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, endereço etc.) ou mesmo ausência na 
listagem oficial de inscritos, o candidato terá o prazo de 
48 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$ 60,00 
b) Nível Médio: R$ 80,00 
c) Nível Superior: R$ 120,00 
* Ver Quadro demonstrativo 1.1 
 
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 e 
no Quadro Demonstrativo de Provas (Anexo II). 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 Gentil/RS. 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 
divulgada no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de 
Gentil, 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 com foto e 
assinatura. 
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 meia 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 início de prova. 
Estando no interior do prédio, o candidato só poderá 
ingressar na sala de provas, se acompanhado por fiscal 
da coordenação.  
5.8 Ao entrar na sala de realização de prova, o 
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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. 
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 Durante a realização da prova, não serão 
permitidas consultas de espécie alguma, bem como o 
uso de máquina calculadora, fones de ouvido, 
gravador, pagers, notebook, telefones celulares ou 
quaisquer aparelhos similares. O candidato que se 
apresentar no local da prova com qualquer tipo de 
aparelho eletrônico deverá, ao entrar na sala, logo após 
a identificação, desligá-lo. A FUNDATEC e o Município 
de Gentil não se responsabilizarão por perdas ou 
extravios de objetos e equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas.  
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 cachecol ou 
manta e luvas. 
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 1 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. 
5.18 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. 
5.18.1 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. 
5.18.2 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. 

5.19 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. 
5.20 Ao final das provas, os 2 (dois) últimos candidatos 
em cada sala só serão liberados quando ambos as 
tiverem concluído ou o tempo para realização das 
mesmas tenha se encerrado, devendo todos assinar a 
Ata de Prova, atestando a idoneidade da fiscalização 
do processo, e retirando-se da sala ao mesmo tempo. 
5.21 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; 
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. 
5.22 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. 
5.23 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. 
5.24 O Cronograma de Execução aponta a data 
provável de execução das provas, que poderá ser 
adiada por imperiosa necessidade, decidida pela 
Comissão de Concurso da FUNDATEC e pelo 
Município de Gentil. 
 
6. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS  
 
6.1 Esta etapa será aplicada somente àqueles 
candidatos considerados aprovados na prova teórico-



MUNICÍPIO DE GENTIL                                                              Edital de Abertura – Concurso Público 01/2013 

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012  CEP 91410-000  Porto Alegre – RS                                            16 
 Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016                         

objetiva para os cargos de Professor de Educação 
Infantil e Professor para Séries Iniciais 1º ao 5º ano. 
6.2 Os títulos deverão ser apresentados por meio de 
cópia autenticada, em envelope tamanho A4, 
acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação 
discriminativa, conforme anexo IV deste Edital, 
firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá 
estar colada como capa do envelope. 
6.3 Os títulos serão entregues no dia de realização da 
prova em horário diferente do de realização da prova 
teórico-objetiva. 
6.4 O preenchimento correto do formulário de relação 
de títulos é de inteira responsabilidade do candidato. 
6.5 É de inteira responsabilidade do candidato a 
apresentação dos comprovantes listados dentro do 
prazo estipulado. Os títulos serão avaliados conforme 
quadro Anexo III. 
6.6 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. 
6.7 Não serão validados títulos que são pré-requisitos 
de participação no presente Concurso Público. 
6.8 Será considerada como pré-requisito a maior 
escolaridade possuída pelo candidato. 
6.9 Os títulos, quando aplicável, deverão ser entregues 
em fotocópia autenticada frente e verso. 
6.10 Não serão recebidos títulos fora do prazo 
estabelecido ou em desacordo com o previsto neste 
Edital. 
6.11 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, 
somente serão aceitos documentos que sirvam para 
esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já 
entregues.   
6.12 Os títulos deverão guardar relação direta com as 
atribuições do cargo correspondente à respectiva 
inscrição e serão avaliados conforme previsto no Anexo 
III deste Edital. 
6.13 Os documentos representativos de títulos, que não 
estiverem de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados. 
6.14 Certificados de estágios não serão considerados 
como títulos. 
6.15 Serão considerados apenas os títulos obtidos até 
o prazo estabelecido para divulgação dos aprovados, 
conforme especificado no Cronograma de Execução. 
6.16 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. 
6.17 Não serão computados os títulos que excederem 

os valores máximos expressos na tabela constante no 
Anexo III. 
6.18 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. 
6.19 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.  
6.20 Os títulos relativos a cursos de Especialização 
deverão ter carga mínima de 360 horas.  
6.21 Não será considerada a participação em cursos ou 
seminários (e eventos similares), quando estes forem 
parte integrante do currículo de cursos de graduação, 
especialização e/ou requisito para a respectiva 
conclusão, bem como quando trabalho realizado como 
palestrante e coordenador. 
6.22 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. 
6.23 Os documentos comprobatórios dos títulos, sob 
pena de não serem aceitos, não podem apresentar 
rasuras, emendas ou entrelinhas. 
6.24 Os documentos entregues como títulos não serão 
devolvidos aos candidatos.  
6.25 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. 
 
7. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO DA 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DO GABARITO 
PRELIMINAR, NOTA PRELIMINAR DA PROVA 
TEÓRICO-OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS  
 
7.1 Os pedidos de revisão do gabarito preliminar e 
notas preliminares da prova teórico-objetiva e de títulos 
terão o prazo estipulado no cronograma de execução, 
item 1.2. 
7.2 Os recursos e pedidos de revisão deverão ser 
dirigidos por Formulário Eletrônico que será 
disponibilizado no site www.fundatec.org.br e enviados 
da 0 hora do primeiro dia previsto no Cronograma até 
as 24 horas do segundo dia do referido cronograma, 
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obedecendo aos mesmos regramentos contidos neste 
Edital. 
7.2.1 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. 
7.2.2 Não serão considerados os recursos eletrônicos 
que deixarem de ser concretizados por falhas de 
computadores, congestionamento de linhas ou outros 
fatores de ordem técnica.  
7.3 Recursos e argumentações apresentados fora das 
especificações e do prazo estabelecidos neste edital 
serão indeferidos. 
7.3.1 O candidato deverá ser claro, consistente e 
objetivo em seu recurso. 
7.3.2 Recursos com teor idêntico/assemelhado ou 
ofensivo serão preliminarmente indeferidos. 
7.4 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de 
revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso 
de publicação definitiva ou oficial. 
7.5 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 oficial preliminar da prova teórico-
objetiva, por força de impugnações ou correção, as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito 
oficial. Em hipótese alguma haverá alteração do 
quantitativo de questões de cada uma das partes da 
prova teórico-objetiva. 
7.6 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. 
7.7 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. 
7.8 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. 
 
8. DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO 
 
8.1 Da Prova Teórico-Objetiva 
8.1.1 A prova teórico-objetiva constará de 40 (quarenta) 
questões objetivas. 
8.1.2. 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 II – Quadro Demonstrativo 
de Provas. Serão considerados aprovados aqueles que 
obtiverem nota final igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos. 
8.1.3. 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 II. 
O valor total dos títulos será de 10 pontos que será 
somado à nota da prova teórico-objetiva. 
8.1.4. Para os cargos com conteúdos de caráter 
eliminatório nas provas teórico-objetivas, conforme 
Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo II, os 
candidatos deverão acertar, no mínimo, 50% das 
questões eliminatórias da prova. O candidato que não 
alcançar esse número mínimo estará automaticamente 
eliminado do Concurso. Os pontos referentes às 
demais partes da prova teórico-objetiva de caráter 
classificatório serão somados à pontuação obtida nos 
conteúdos de caráter eliminatório. 
8.1.5 A correção das Provas Teórico-objetivas será 
efetuada através de leitura digital da Grade de 
Respostas do candidato. 
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A aprovação na prova teórico-objetiva será pré-
requisito para a classificação do candidato em todos os 
cargos. 
9.2 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. 
9.3 Em caso de empate na classificação dos 
candidatos, serão observados, sucessivamente, os 
seguintes critérios: 
9.3.1 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. 
 
9.3.2 Para os cargos de Nível Superior, Técnico e 
Tesoureiro (exceto professores): 
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos 

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

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

e Funcionamento; 
c) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
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d) maior pontuação na prova de Títulos. 
 
9.3.4 Para os cargos de Nível Médio (exceto 
Tesoureiro) 
a)  maior pontuação na prova de Língua Portuguesa   
b)  maior pontuação na prova de Legislação;  
c)  maior pontuação na prova de Informática;  
d)  maior pontuação na prova de Matemática.  
 
9.3.5 Para o cargo de Nível Fundamental  
a) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
b) maior pontuação na prova de Legislação; 
c) maior pontuação na prova de Matemática. 
 
9.3.6 Persistindo o empate, será realizado sorteio 
público, noticiado com antecedência de 02 (dois) dias 
úteis, no site da FUNDATEC. 
9.4 A Homologação Final deste concurso público 
implica a classificação dos candidatos aprovados na 
prova teórico-objetiva. 
9.5 Somente poderão exercer as atividades do cargo 
de Agente Comunitário de Saúde após a convocação e 
aprovação no curso introdutório. 
9.6 A FUNDATEC não fornecerá aos candidatos 
aprovados atestado ou certificado de participação ou 
classificação no Concurso.  
 
10. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 
10.1 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 Gentil, em 
havendo necessidade de preenchimento dos cargos 
disponíveis, e possibilidade deste preenchimento, 
dados os limites da despesa pública. 
10.2 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 
Gentil. 
10.3 O candidato nomeado por Portaria deverá 
comparecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL, 
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; 
c) atestado médico de aptidão para o exercício do 
cargo fornecido pelo Serviço Médico designado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL 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 os candidatos portadores de 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. 
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. Aos Agentes Comunitários a 
declaração de que o candidato reside no endereço 
indicado deverá constar a informação de que o mesmo 
reside no referido local desde a data de publicação do 
edital do concurso público. 
10.4 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. 
10.4.1 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. 
10.5 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. 
10.5.1 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. 
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10.6 O candidato apresentar-se-á para admissão às 
suas expensas, sem compromisso da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GENTIL em relação à sua moradia, a 
qualquer tempo. 
10.7 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.  
 
11. DA VALIDADE DO CONCURSO 
 
11.1 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. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 Os Editais referentes ao Concurso Público serão 
divulgados no site www.fundatec.org.br e estarão 
disponíveis na Prefeitura Municipal de Gentil, Avenida 
20 de Março, 1178. 
12.2 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. 
12.3 Será disponibilizado a consulta das grades de 
respostas no site da FUNDATEC, www.fundatec.org.br, 
mediante interposição de CPF e senha, no prazo 
estipulado no cronograma de execução. 
12.4 As inscrições de que trata este Edital implicam o 
conhecimento das presentes instruções por parte do 
candidato e seu compromisso tácito de aceitar as 
condições da sua realização. 
12.5 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 GENTIL/RS, 
ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o 
candidato do Concurso, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição. 
12.6 O MUNICÍPIO DE GENTIL e a FUNDATEC não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou 
apostilas referentes a este Concurso Público. 
12.7 Qualquer ação judicial decorrente deste Concurso 
Pùblico deverá ser ajuizada no Foro da Comarca de 
Marau/RS, excluindo-se qualquer outro Foro. 
12.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de 
Concurso da FUNDATEC em conjunto com a 
COMISSÃO DE CONCURSOS do MUNICÍPIO DE 

GENTIL. 
12.9 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 Municipal de 
Gentil pelo e-mail administração@pmgentil.com.br ou 
pelo telefone (54) 3615.5210. São de exclusiva 
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seu endereço. 
12.10 É responsabilidade exclusiva do candidato 
classificado manter atualizado o seu endereço no e-
mail da Prefeitura do Município de Gentil. 
12.11 A aprovação e classificação final geram para o 
candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. 
A Prefeitura Municipal de Gentil 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. 
12.12 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. 
12.13 Todas as despesas referentes aos 
deslocamentos, hospedagem e alimentação dos 
candidatos correrão por sua própria conta, eximindo-se 
a FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de Gentil da 
responsabilidade por essas despesas e outras 
decorrentes, inclusive no caso de eventual reaplicação 
de provas.  
 
13. ANEXOS 
 
Integram este Edital, como se nele transcritos 
estivessem, os seguintes Anexos: 
 
a) Anexo I – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS 
MICROÁREAS; 
b) Anexo II – QUADRO DEMONSTRATIVO DE 
PROVAS; 
c) Anexo III – AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS; 
d) Anexo IV – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE 
TÍTULOS; 
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e) Anexo V – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO –  
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
f) Anexo VI – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO –  
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
g) Anexo VII – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 
 
 

Gentil, 15 de janeiro de 2013. 
 
 
 

Vanderlei Ramos do Amaral 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MICROÁREAS 
 

Referência Abrangência 

Microárea 01 - 
Campo do Meio 

Inicia na ponte Rio Quatipi junto a propriedade Valdir Poleto, vem pela estrada geral que da 
acesso a BR indo até a propriedade de Cassemiro Gasparin descendo de Sr. Luiz Fertiz, 
continuando pela estrada geral até a propriedade do Sr. Darci Sachetti saindo na estrada geral 
458 que vem a Gentil até a propriedade de Ivo Hoffman. Volta após pela estrada até o capitel 
entrada Fazenda São Miguel e desce por estrada geral que vai encontrar propriedade Valdir 
Poletto. 

Microárea 02 - 
Forquilha – 
campinas – 

cabriuva  

Inicia pela estrada geral na propriedade de antonio borlina descendo por sanga até a propriedade 
sr. Nelso alessi seguindo por estrada geral atravessando estrada de ferro até a propriedade de 
idovina zanin bisolo seguindo estrada principal até a propriedade de valdir frizon e nelson frizon, 
seguindo estrada principal até propriedade de juvino tibolla seguindo estrada geral até a 
comunidade forquilha descendo até o rio cachoeirão seguindo por rio até a propriedade sr. 
Edilson da rosa segue o rio até a propriedade rosalino carvalho saindo estrada geral que vai a 
campo do meio até a propriedade sr. Jandir almeida, seguindo por estrada geral até a 
propriedade de mario rebelato e celso rebelato. 
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ANEXO II - 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 

Cargos de 
Nível 
Superior 

Língua Portuguesa 
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

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

- 
- 
- 

05 

20 50,00 100,00 

Professores 
Língua Portuguesa 
Legislação/Estrutura/Funcionamento 
Fundamentos da Educação 

12 
12 
16 

 
2,25 
2,25 
2,25 

 

 
- 
- 

08 
 

20 45,00 90,00 

Técnico de 
Enfermagem 

Língua Portuguesa  
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

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

- 
- 
- 

05 

20 50,00 100,00 

Cargos de 
Nível Médio 
– Exceto 
cargo de 
Tesoureiro 

Língua Portuguesa  
Informática 
Matemática 
Legislação 

10 
10 
10 
10 

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

- 
- 
- 
- 

20 50,00 100,00 

Tesoureiro 

Língua Portuguesa  
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

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

- 
- 
- 

05 

20 50,00 100,00 

Cargos de 
Nível 
Fundamental 
Completo e 
Incompleto 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Legislação 

15 
15 
10 

 
2,50 
2,50 
2,50 

 

 
- 
- 
- 
 

20 50,00 100,00 

 

ANEXO III – AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
CARGOS: PROFESSOR 

 

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 e afins 

8 0,5 4 

 TOTAL GERAL EM TÍTULOS - - 10 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

CARGO: PROFESSOR 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA PROVA DE TÍTULOS 
 

Para organizar os documentos da prova de títulos 
 

Para o preenchimento do formulário de entrega de títulos, o candidato deverá proceder conforme instruções 
abaixo: 
 
1. Preencher e imprimir em 2 duas vias o modelo de formulário listado na próxima página. 
Entregar:  
• 1 via junto com os títulos, dentro de envelope tamanho A4; 
• 1 via colada como capa no envelope, para identificação. 
2. Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido, ou em desacordo com o previsto no Edital de 

Abertura nº 01/2013. 
3. Os títulos serão avaliados conforme especificado no item 6 e seus subitens. 
4. Não serão aceitos como títulos, documentos representativos de participação em cursos, seminários, 

simpósios, congressos e outros, concluídos após a data da publicação da relação dos aprovados na prova 
escrita. 

5. Serão considerados apenas os títulos obtidos desde 01/01/2006, à exceção de Especialização, Mestrado, 
Doutorado, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados, conforme 
especificado no Edital de Abertura. 
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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

 
MUNICÍPIO DE GENTIL 

 
CONCURSO PÚBLICO N°01/2013 

 

Nome do Candidato: __________________________________________________________________________ 

Nº de Inscrição: __________________________________ 

Curso que Concedeu Direito à Inscrição: __________________________________________________________ 
 

Nº de 
Ordem 

Descrição do(s) Documento(s) conforme Edital de Abertura, item 6 
e seus subitens. 
Doutorado, Mestrado, Especialização, Pós Graduação ou MBA (Lato Sensu)... 

Observação 
da Banca 

Avaliadora 
(não 

preencher) 
01   

02   

03   

04   

05   

06   

(...)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
                                          _________________________ , ____ de ________________ de 2013. 

 
 
 
____________________________________ 
 Assinatura do candidato 
 
 
 

Os documentos deverão ser entregues na ordem preenchida no formulário, bem como devidamente numerado 
para sua identificação. 

Nº de Protocolo: ________ 
Data: ___/___/2013 
(preenchimento Fundatec) 
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO –  
PESSOAS PORTADORAS DE 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 aos Portadores de Deficiência, conforme disposto e Lei deste Edital. 
 
 

Preencher os dados abaixo, com base no laudo 
 
 

Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________________________ 
  
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 – 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: ____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
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, junto a esse requerimento.  
 
 
 
 
 

________________,_____ de ________de 2013. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO VIII – PROGRAMAS E EBILIOGRAFIAS 

 

 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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 texto. 
2. Sinônimos e antônimos. 
3. Alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e de consoantes.). 
4. Sílaba: separação e classificação. 
5. Concordância verbal e nominal (regras gerais). 
6. Emprego, flexão e substituição de substantivos, adjetivos, artigos e pronomes, advérbios. 
7. Emprego e flexão de verbos regulares. 
8. Acentuação gráfica e tônica. 
9. Ortografia. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Grafia do m antes do p e b, h, ch/x, ç/ss, s/z, g/j, s/ss, r/rr. 
10. Fonética: vogal, semivogal e consoante; fonema e letra; encontros consonantais, vocálicos e dígrafos. 
11. Pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão e vírgula). 
12. Sintaxe do Período Simples: termos essenciais, integrantes, acessórios. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

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

Fronteira, 2007. 
 

MATEMÁTICA 
CARGO: TODOS 

 
PROGRAMA: 
Sistema de numeração decimal. Sistema romano de numeração. Números naturais: 4 operações, expressões 
numéricas e problemas. Múltiplos e Divisores: Critérios de divisibilidade, MMC e MDC Números primos e 
decomposição em fatores primos. Números fracionários: representação e leitura, tipos, equivalência, simplificação, 
redução, comparação, 4 operações e problemas. Números decimais: representação e leitura, transformações (escrita 
de fração e número decimal), comparação, 4 operações e problemas. Sistema monetário. 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, capacidade, massa e tempo. Resolução de problemas. Porcentagens. 
Figuras geométricas. Perímetro e área.  
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. PASSOS, Ângela Meneghello. De olho no futuro: Matemática – 4ª série. Nova Edição. São Paulo: Quinteto 

Editorial, 2005. 
2. BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha. Matemática – Pode contar comigo. 4ª série. São 

Paulo: FTD, 2001. 
3. SILVEIRA, Ênio; MARQUES Cláudio. Matemática. 5º ano. 3. Ed. São Paulo: Moderna, 2012. 
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LEGISLAÇÃO 
CARGO: TODOS 

 
1. Lei Orgânica do Município de Gentil. 
2. Regime Jurídico do Município de Gentil. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA I E II 

 
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 idéias principais e secundárias. 
1.3 Intenção comunicativa. 
2. Vocabulário. 
2.1 Sentido de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Sinônimos e antônimos. 
3. Aspectos linguísticos. 
3.1 Grafia correta de palavras. 
3.2 Separação silábica. 
3.3 Localização da sílaba tônica. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Relação entre letras e fonemas. 
3.6 Família de palavras. 
3.7 Flexão dos substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. 
3.8 Emprego de verbos regulares e irregulares. 
3.9 Emprego e classificação dos numerais. 
3.10 Emprego de preposições, combinações e contrações. 
3.11 Emprego dos advérbios. 
3.12 Noções básicas de concordância nominal e verbal. 
3.13 Regras gerais de regência nominal e verbal. 
3.14 Sinais de pontuação: 
3.14.1 Emprego do ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. 
3.14.2 Usos da vírgula e do ponto-e-vírgula. 
3.14.3 Emprego dos dois pontos. 
3.14.4 Uso do travessão. 
3.15 Processo de coordenação e subordinação 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

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

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

São Paulo: Ática, 2008. 
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MATEMÁTICA 
CARGO: CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA I E II 

 
PROGRAMA: 
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 
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 

CARGOS: TODOS 
 
1. Constituição  Federal  (Princípios  fundamentais;  direitos  e  garantias  fundamentais;  da  organização  do  

estado; organização  dos  poderes;  da  ordem  econômica  e  financeira  e  da  ordem  social).  Disponível  em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  

2. Lei Orgânica do Município de Gentil. 
3. Regime Jurídico do Município de Gentil. 

 
 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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. 
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1.8 Recursos de argumentação. 
1.9 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
1.10 Coesão e coerência textuais. 
2. Léxico 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais). 
3. Aspectos linguísticos 
3.1 Relações morfossintáticas. 
3.2 Ortografia: sistema oficial vigente. 
3.3 Relações entre fonemas e grafias. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.6 Vozes verbais e sua conversão. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Paralelismos de Regência. 
3.10 Emprego do acento indicativo de crase. 
3.11 Colocação de termos e orações no período. 
3.12 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos; 
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. 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: TODOS 
 
PROGRAMAS: 
1. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 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 
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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 e superior: (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 2007 e superior: (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; e (7) 
saber usar a Ajuda. Internet Explorer 8 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 12 e versões superiores: (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. MS 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. Issa, Najet M. K. Iskandar. Word 2010. São Paulo, SP : SENAC, 2011. 
2. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows 7 Professional. (Ajuda eletrônica integrada ao MS 

Windows 7 Professional). 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada 

ao Programa MS Word 2010). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada 

ao Programa MS Excel 2010). 
5. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 8 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 

Programa Internet Explorer 8). 
6. MOZILLA. Ajuda do Firefox 12 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Firefox 12 e versões 

superiores). 
7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2007 (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Outlook 2007). 
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LEGISLAÇÃO 
CARGOS: TODOS 

 
1. Constituição  Federal  (Princípios  fundamentais;  direitos  e  garantias  fundamentais;  da  organização  do  

estado; organização  dos  poderes;  da  ordem  econômica  e  financeira  e  da  ordem  social).  Disponível  em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  

2. Lei Orgânica do Município de Gentil. 
3. Regime Jurídico do Município de Gentil. 

 
MATEMÁTICA 

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
 
PROGRAMA: 
Conjuntos e Subconjuntos: operações e problemas com conjuntos. Conjuntos Numéricos - Naturais, Inteiros, 
Racionais e Reais – operações, simplificação e expressões numéricas, intervalos numéricos; Razões e Proporções – 
grandezas direta e inversamente proporcionais, divisão proporcional, regra de três simples e composta, propriedades 
e problemas. Sistema de Medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo (unidades e transformações e 
resolução de problemas), sistema monetário brasileiro. Funções Reais: Ideia de função, interpretação de gráficos, 
domínio e imagem, função do 1º grau, função do 2º grau, função exponencial e logarítmica – valor de máximo e 
mínimo de uma função do 2º grau, resolução de equações e problemas de 1º e 2º graus, equação exponencial e 
equação logarítmica. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Trigonometria: Semelhança de triângulos. Teorema de 
Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Razões Trigonométricas. 
Geometria Plana (polígonos regulares e irregulares): cálculo de área e perímetro. Geometria Espacial – cálculo da 
área e do volume dos sólidos geométricos. Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos – 
resolução de problemas envolvendo o cálculo de capital, juros, tempo, taxa de juros e montante. Análise 
Combinatória e Probabilidade. Progressões: Sequências, progressões aritmética e geométrica – resolução de 
problemas. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Curso de matemática. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática – contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2009.  
3. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. Matemática fundamental – uma nova 

abordagem. São Paulo: FTD, 2002. 
4. PAIVA, Manoel. Matemática. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2009. (Coleção v.1, 2 e 3). 
5. SOUZA, Joamir Roberto de. Novo olhar matemática. 1. ed. São Paulo: FTD, 2010. (Coleção Novo Olhar; v.1,2 e 

3). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO: TESOUREIRO 
 

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

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

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

3. BRASIL. Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e Lei Complementar 131, de 27 de maio 2009. 
4. BRASIL. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 

aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (procedimentos contábeis orçamentários). 4. 
ed. Volumes 01, 02, 03, 04 e 05. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação Geral de Contabilidade, 
2012. http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade_ governamental/manuais.asp 

5. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL. Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas. Porto Alegre: CRCRS, 2010. 

6. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL. Princípios de Contabilidade e 
Normas Brasileiras de Contabilidade. 6. ed. Porto Alegre: CRCRS, 2011. 

7. MONTOTO, Eugenio. Contabilidade Geral Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. 
8. QUINTANA, Alexandre Costa; et al. Contabilidade Pública: de acordo com as Normas Brasileiras de 

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

Tributação, à Administração Pública e ao Processo Orçamentário. 
10. ROSA, Maria Bernadete. Contabilidade do Setor Público. São Paulo: Atlas, 2011. 
11. SZUSTER, Natan; et al. Contabilidade Geral: introdução à contabilidade societária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 
12. EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
PROGRAMAS: 
Técnicas  Fundamentais  em  Enfermagem:  Registro  de  Enfermagem,  com  evolução  do  paciente,  sinais  vitais 
(TPR/PA),  peso,  altura,  mobilização,  higiene  corporal,  controle  hídrico,  administração  e  preparo  de 
medicamentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de 
materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código de ética do 
profissional  de  Enfermagem;  Legislação  do  Sistema  Único  de  Saúde.  Saúde  Pública:  Participar  da  vigilância 
epidemiológica,  imunizações,  programas  de  atenção  à  saúde  do  adulto,  mulher,  criança  e  adolescente;  
conhecer doenças  infectoparasitárias  e  demais  patologias  atendidas  na  rede  básica;  Atentar  para  a  
importância  das  ações educativas  a  respeito  de  higiene  e  saneamento  básico  e  suas  implicações  com  a  
saúde.  Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica:Assistência  a  pacientes  portadores  de  doenças  crônicas  
(hipertensão  arterial,  diabetes  mellitus, asma,  bronquite,  pneumonia).  Assistência ao paciente  cirúrgico  e  
possíveis  complicações.  Atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na recuperação  anestésica,  assim  como  atuar  
no  processamento  de  artigos  hospitalares, conhecendo  as  rotinas  de  esterelização,  preparo  de  material  e  
prevenção  de  infecção  hospitalar.  Noções de Enfermagem Materno-  Infantil:  Assistência  ao  pré-natal/pré-
parto/puerpério;  cuidados  imediatos  com  recém-nascido,  e  seu  conforto,  higiene,  segurança  e  alimentação.  
Cuidados com recém-nascido  filho  de  cliente  com patologias  de  bases  com  diabetes  mellitus  e  hipertensão  
arterial.  Noções de Enfermagem  em  Pronto-Socorro: Reconhecer  situações  que  envolvam  pacientes  em  risco  
de  vida,  auxiliando-os  com  técnicas  científicas;  Ética profissional.  
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Segurança do paciente. Higienização das mãos. 2007. 

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

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

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

5. VOLPATO. Andrea Cristine Pressane (et al.). Técnicas Básicas de enfermagem. 3[ Ed. São     Paulo: Martinari. 
2009. 287 p.  

6. BRUNNER, S. M. Nettina: Prática de enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A, 2001. 
7. SMELTZER, Suzanne C. (et. al) Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11. ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. 4 v. 
8. Portaria nº 399/Gm de 22 de Fevereiro de 2006. Disponível em: 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm  
9. 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 

10. OPPERMANN, Carla Maria, PIRES,Lia Capsi. Manual De Biossegurança para serviços de Saúde. Porto Alegre, 
Janeiro de 203. Disponível em: www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/manualbiossegurancaa.pdf 

11. CINTRA, E. A.; NISHIDE, V. M.; NUNES, W. A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo. 
2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 671 p. 

12. BRASIL. Ministério da Saúde. Relação de Doenças, Agravos e Eventos em Saúde Pública de Notificação 
Compulsória em todo território Nacional. Portaria MS/GM Nº. 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 . Brasília: 
Gabinete ministerial, Ministério da Saúde; 2011. Disponível em:       
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html 

13. COUTO, R.C., PEDROSA,T.M.G.,NOGUEIRA,J.M. Infecção Hospitalar Epidemiologia e Controle. MEDSI, Rio 
de Janeiro;1997 

14. 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 no 
Serviços de Urgência. Brasília - DF; 2009. Disponível em: www.bvsms.saude.gov.br 

15. BRASIL, M S. Secretaria Executiva – Coordenação Nacional de DST e AIDS - Série B, Textos Básicos de Saúde.  
A Política Do Ministério Da Saúde Para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. Brasília - 
DF; 2003. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pns_alcool_drogas.pdf 

16. BRASIL, M S. DENGUE manual de procedimentos de enfermagem adulto e criança. Série A. Normas e 
Manuais Técnicos.  Brasília – DF; 2008. Disponível em: www.saude.gov.br/bvs 

17. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 
Tratamento Diretamente Observado ( tdo ) da Tuberculose na Atenção Básica – Protocolo de Enfermagem. 
Brasília – DF; 2011. Disponível em: www.saude.gov.br/svs 

18. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil. Série A. Normas e Manuais Técnicos.  
Brasília – DF; 2010. Disponível em: www.saude.gov.br/bvs 

19. BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Nº6 (Manual Técnico para o Controle da Tuberculose. 
Disponível em: tuberculose@saude.gov.br ); 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, 
Esquistossomose,Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose) nº. 22(Vigilância em Saúde, Zoonoses); 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.27 (NASF: Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família). Nº 28( Acolhimento de Demanda Espontânea, 1010); nº. 30 (Procedimentos, 2011); 
Disponíveis em: http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php. ou www.saude.gov.br/bvs 
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20. BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação, 2ª. 
Ed. Série A. Normas e Manuais Técnicos.  Brasília – DF; 2008. 

21. BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Prevenção de Incapacidades. Série A. Normas e Manuais Técnicos.  
Cadernos de Prevenção e Reabilitação em Hanseníase; n.1. 3ª ed.revisada e ampliada.   Brasília – DF; 
2008.PARA O CONTROLE DA T 

22. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Família, uma abordagem Interdisciplinar. 2004 
23. BRASIL. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6ª ed. Ministério da Saúde. 2006. 
24. BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências. 

25. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de política de saúde. Violência intrafamiliar; orientação para a prática 
em serviço. Caderno de atenção básica. Brasília, DF, 2002; nª8 96p. 

26. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de procedimentos para vacinação. 4. ed. Brasília, 2001. 316 p 
27. BRASIL, Ministério da Saúde. Álcool e Redução de Danos uma abordagem inovadora para países em 

transição. Brasília-DF; 2004. 
28. BRASIL Ministério da Saúde. Legislação em Saúde - Caderno de Legislação em Saúde do Trabalhador,  2.a 

edição revista e ampliada Série E. Legislação de Saúde. Brasília – DF; 2005. 
 

 
PROFESSORES 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR PARA SÉRIES INICIAIS 1º AO 5º ANO 

 
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 (valor dos afixos e dos radicais). 
3. Aspectos linguísticos 
3.1 Relações morfossintáticas. 
3.2 Ortografia: sistema oficial vigente. 
3.3 Relações entre fonemas e grafias. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.6 Vozes verbais e sua conversão. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Paralelismos de Regência. 
3.10 Emprego do acento indicativo de crase. 
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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: 
9. ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: Análise e Construção de Sentido. Vol. 

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

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

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

2010. 
13. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

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

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

 
LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR PARA SÉRIES INICIAIS 1º AO 5º ANO 
 
PROGRAMAS: 
Princípios e objetivos da educação brasileira. Organização da educação no Brasil. Níveis e modalidades de ensino. 
Criança, adolescente e idoso: direitos e deveres legais. Plano Nacional de Educação. Plano de Carreira do Magistério 
Público do Município. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 

DF. 
2. Brasil. Lei nº 10172, de 09 de janeiro de 2001 – Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. 

Brasília, DF. 
3. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, DF. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 – Fixa diretrizes curriculares nacionais para a 
educação infantil Brasília: Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica – MEC/CNE/CEB, 2009. 

9. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – terceiro e quarto ciclo do 
Ensino Fundamental – temas transversais: apresentação. MEC/SEF, 1998. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf 

10. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais – terceiro e 
quarto ciclo do Ensino Fundamental MEC/SEF, 1998. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf 
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11. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. MEC/SEF, 
1997. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf 

12. BRASIL. Resolução nº 4, de 02 de outubro de 2009 - Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

13. Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município.  
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR PARA SÉRIES INICIAIS 1º AO 5º ANO 

 
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. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. ALARCÃO, Isabel. Escola reflexiva e supervisão: uma escola em desenvolvimento e aprendizagem.  Porto: 

Editora Porto, 2000. 
2. 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. 5.BUSQUETS, Maria Dolors. Temas transversais em educação: bases para uma formação integral. São 

Paulo: Ática, 1998.  
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. HOFFMANN, Jussara. Avaliar: respeitar primeiro educar depois. Porto Alegre: Mediação, 2008. 
9. HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio. Porto Alegre: Mediação, 2005. 
10. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1984. 
11. LUCKESI, Cipriano.  Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2010. 
12. MARIN, Alda Junqueira. Didática e trabalho docente. São Paulo: Junqueira & Marin editores, 2005. 
13. MELO, Alessandro de. Fundamentos de didática. Curitiba: Ibpex, 2008. 
14. VASCONCELLOS, Celso. Currículo – a atividade humana como princípio. Libertad, 2009. 
15. VASCONCELLOS, Celso. Planejamento – projeto de ensino-aprendizagem. Libertad, 2006. 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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. 
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1.8 Recursos de argumentação. 
1.9 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
1.10 Coesão e coerência textuais. 
2. Léxico 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais). 
3. Aspectos linguísticos 
3.1 Relações morfossintáticas. 
3.2 Ortografia: sistema oficial vigente. 
3.3 Relações entre fonemas e grafias. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.6 Vozes verbais e sua conversão. 
3.7 Concordância nominal e verbal. 
3.8 Regência nominal e verbal. 
3.9 Paralelismos de Regência. 
3.10 Emprego do acento indicativo de crase. 
3.11 Colocação de termos e orações no período. 
3.12 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos; 
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. 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: TODOS 

 
PROGRAMAS: 
1. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 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 
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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 e superior: (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 2007 e superior: (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; e (7) 
saber usar a Ajuda. Internet Explorer 8 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 12 e versões superiores: (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. MS 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. Issa, Najet M. K. Iskandar. Word 2010. São Paulo, SP : SENAC, 2011. 
2. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows 7 Professional. (Ajuda eletrônica integrada ao MS 

Windows 7 Professional). 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada 

ao Programa MS Word 2010). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007 e versões superiores. (Ajuda eletrônica integrada 

ao Programa MS Excel 2010). 
5. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 8 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao 

Programa Internet Explorer 8). 
6. MOZILLA. Ajuda do Firefox 12 e versões superiores (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Firefox 12 e versões 

superiores). 
7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2007 (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 

Outlook 2007). 
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LEGISLAÇÃO 
CARGOS: TODOS 

 
1. Constituição  Federal  (Princípios  fundamentais;  direitos  e  garantias  fundamentais;  da  organização  do  

estado; organização  dos  poderes;  da  ordem  econômica  e  financeira  e  da  ordem  social).  Disponível  em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  

2. Lei Orgânica do Município de Gentil. 
3. Regime Jurídico do Município de Gentil. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 
PROGRAMAS: 
1. Administração de serviços, unidades de saúde, da equipe de enfermagem. 
2. Assistência de enfermagem na saúde do adulto e idoso. 
3. Assistência de enfermagem na saúde da criança, da mulher e do homem. 
4. Assistência de enfermagem em prevenção e controle de infecção. 
5. Cuidados de enfermagem: na administração de medicamentos, em cateteres, drenos e sondas, em feridas, em 

oxigenioterapia e sinais vitais. 
6. Legislação de enfermagem. 
7. Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e superfícies. 
8. Programa nacional de imunizações, Hanseníase, Dengue, DST-AIDS, Tuberculose. 
9. Vigilância em Saúde (epidemiológica, Sanitária, Trabalhador, Ambiental, e Nutricional). 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Segurança do paciente. Higienização das mãos. 2007. 

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf. 
2. BRASIL, Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica, nº 23. SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição Infantil, 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. 2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf.   

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

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

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

6. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986: Dispõe sobre a regulamentação 
do exercício de enfermagem e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.portalcofen.gov.br/2007/materias.asp?ArticleID=22&sectionID=35.   

7. MARQUIS. Bessie l., HUSTON, Carol J., trad. Regina Garcez. Administração e liderança em enfermagem: 
teoria e prática. Porto Alegre: Artmed. 2010.  

8. VOLPATO. Andrea Cristine Pressane (et al.). Técnicas Básicas de enfermagem. 3. ed. São Paulo: Martinari, 
2009. 287 p. 

9. BRUNNER, S. M. Nettina. Prática de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A, 2001. 
10. SMELTZER, Suzanne C. (et. al) Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11. ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. 4 v. 
11. Portaria nº 399/Gm, de 22 de Fevereiro de 2006. Disponível em: 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm  
12. 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” 

13. OPPERMANN, Carla Maria, PIRES,Lia Capsi. Manual De Biossegurança para serviços de Saúde. Porto Alegre, 
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Janeiro de 2003. Disponível em: www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/manualbiossegurancaa.pdf 
14. CINTRA, E. A.; NISHIDE, V. M.; NUNES, W. A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo. 

2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 671 p. 
15. KURGANT, P. e col. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 196 p 
16. BRASIL, Portaria GM nº 104, de 25 de Janeiro de 2011. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html 
17. NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 
18. OLIVEIRA, R. G. Black book Pediatria. 3. ed. Belo Horizonte: Black Book; 2011. 
19. COUTO, R.C., PEDROSA,T.M.G.,NOGUEIRA,J.M. Infecção Hospitalar Epidemiologia e Controle. Rio de 

Janeiro: MEDSI, 1997. 
20. LONDOÑO - Malagón, MORERA,Galán, LAVERDE, Pontón. Administração Hospitalar. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan S.A, 2003. 
21. COSTA, E.M.A,CARBONE,M.H. Saúde da Família, uma abordagem Interdisciplinar. Rubio Ltda., 2004. 
22. BRASIL. Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012. 
 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 
PROGRAMAS: 
Administração de Farmácia: Aviamento de Receitas. Controle de estoque de medicamentos. Dispensação. Normas. 
Antibióticos e Quimioterápicos. Anti-sépticos. Conceitos básicos das drogas que atuam no organismo. Princípio de 
ação de medicamentos e interação medicamentosa. Controle de infecções hospitalares. Deontologia e Legislação 
Farmacêutica. Conceitos Básicos sobre Programa de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários da 
Família. Gestão de Medicamentos, entorpecentes, psicotrópicos, produtos de higiene e correlatos. Interação 
medicamentosa. Mecanismo de ação dos grupos farmacológicos. Medicamentos controlados e entorpecentes. SUS e 
Municipalização – Processo Saúde – Doença e Indicador de Saúde. Vigilância Sanitária. Vigilância Epidemiológica. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. ANSEL, C. Howard. Farmacotécnica – formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. 6. ed. 

Editorial Premier, 2000. 568p. 
2. Ansel, H.C.; Stoklosa. M; J. Cálculos farmacêuticos. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 451p. 
3. FONSECA, Almir L. da. Interações Medicamentosas. 2. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Editora de Publicações 

Científicas Ltda., 1994. 
4. Fuchs, F. D.; Wannmacher, L. e Ferreira, M. B. C. Farmacologia Clínica: fundamentos da terapêutica racional. 

3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 904p. 
5. GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da Terapêutica. 11 ed. Rio de Janeiro: MC Graw Hill, 2007. 

1821p. 
6. Korolkovas, A. Dicionário Terapêutico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 495p. 
7. Portaria 344/98 – Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

(e demais atos relacionados) 
8. Portaria 1.886/1997 MS – Aprova as Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 

Programa de Saúde da Família (e demais atos relacionados). 
9. RDC 44/09. Boas Práticas Farmacêuticas. (e demais atos relacionados). 
10. Resolução 417, de 29 de setembro de 2004. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. 
11. Marin, Nelly. (org.) Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Organizado por Nelly Marin et al. Rio 

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

12. PORTARIA nº 3.916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998. Política Nacional de Medicamentos. 
13. RESOLUÇÃO nº 338, de 06 de maio de 2004 – Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 
14. Lei nº 5991 de 17 de dezembro de 1973. 
15. Lei nº 9787 de 10 de fevereiro de 1999 – Lei dos Genéricos. 
16. Resolução nº 328 de 22 de julho de 1999 – Boas Práticas de Dispensação. 
17. 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  
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18. 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 

19. GOMES, M.I.V.M; REIS, A.M.M. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia Hospitalar. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 2000. 

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 
PROGRAMAS: 
Anatomia e fisiologia geral. Neurofisiologia: contração muscular, receptores; músculos tendinosos, articulares e 
labirínticos; Tônos e postura. Biomecânica: dinâmica dos movimentos.Fisioterapia aplicada: à neurologia; à 
traumatoortopedia; em reumatologia; ao aparelho cardio-respiratório.Disfunções neurológicas da infância. 
Eletroterapia. Termoterapia. Fototerapia. Ergonomia. Fisioterapia em CTI. Código de Ética Profissional. 
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 5ª Região. Leis e Atos Normativos das Profissões do 
2. Fisioterapeuta e do terapeuta ocupacinal. 3ªed,2004. 
3. HOPPENFELD, S. Propedêutica Ortopédica (coluna e extremidades). Livraria Atheneu, 1990. 
4. KISNER, C; Colby, L. A. Exercícios Terapêuticos Fundamentos e Técnicas. Ed. Manole LTDA. 4ª edição, 2003. 
5. HEBERT, Sizínio. Xavier, Renato. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. Artmed editora, 4ºedição, 2009. 
6. GROSS,Jefrey M; FETTO, Joseph; ROSEN, Elaine. Exame Musculoesquelético. 2ª ed, Artmed,2005 
7. DELIBERATO, Paulo C.P. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações. 1ª Ed, Manole,2002. 
8. PRENTICE, William E. Modalidades Terapêuticas para Fisioterapeutas, 2ªed, Manole, 2004. 
9. PRYOR, Jennifer A.; WEBBER, Barbara A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2 ed. Rio 
10. de Janeiro: Guanabara Koogan 2002. 
11. SALMORIA, Jordana Gargioni; CAMARGO, Wander Amaral. Uma aproximação dos signos - fisioterapia e 
12. saúde - aos aspectos humanos e sociais. Saúde soc., São Paulo, v. 17, n. 1, 2008. Disponível em: 
13. http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v17n1/07.pdf 
14. SMITH, L. K.; WEISS, E. L.; LEHMKUHL, L. D. Cinesiologia Clínica de Brunnstron. Editora Manole. 
 

CARGO: MÉDICO 
 
PROGRAMAS: 
Dentologia médica. Manifestação e apresentação de doenças: Dor; Febre, Hipertermia e hipotermia, Rash 
cutâneo, Sincope, Confusão mental, Distúrbios da visão, Choque, Tosse, Constipação, Prurido, Edema, Distúrbio 
hidro-eletrolítico, Distúrbio nutricional, Dispneia, Reação e intoxicação medicamentosa e outros agentes, Efeitos 
colaterais de medicação, Sopro cardíaco. Doenças infecciosas: Exames diagnósticos, Imunização e vacinas, 
Fatores de risco, Sepse, Endocardite, Diarreia 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. 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. 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. 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. 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 
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autoimune, Cirrose hepática, Pancreatite aguda e crônica, Colelitíase, colecistite e coledocolitíase, Colangite, 
Icterícia, Transplante hepático, Neoplasia do trato digestivo, Hemorróidas, fissura e abscesso anal. Sistema 
endocrinológico e do metabolismo: Distúrbio do crescimento, Doença da tireóide e paratireóide, Neoplasias de 
tireóide, Doença da adrenal, Diabete mellitus e insípido, Gota, Doenças dos ossos e metabolismo, Uremia, 
Hiperlipidemia, Deficiência de vitaminas, Síndrome de Cushing. 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. Doenças Hematológicas e Oncológicas: anemias, 
transfusões, distúrbios de coagulação, policitemias, leucemias agudas e crônicas, síndromes paraneoplásicas, 
emergências oncológicas.  
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. BRAUNWALD, Eugene; FAUCI, Anthony S.; LONGO, Dan L.; JAMESON, J. Larry; HAUSER, Stephen L.; 

KASPER, Dennis L. Harrison Medicina Interna. 17. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
2. OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de; PEDROSO, Enio Roberto Pietra. Blackbook Clínica Medica. Blackbook. 
3. GOLIN, Valdir; SPROVIERI, Sandra Regina Schwarzwälder. Condutas em Urgências e Emergências para o 

Clínico. São Paulo: Atheneu. 
4. GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil Tratado de Medicina Interna. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 
5. Código de Ética Médica e pareceres. 
6. Resoluções do Conselho Federal e Regional de Medicina. 
 

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 de  saúde; Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. RESOLUÇÕES DO CFN. 
2. RDC n.216 e RDC n.275 da ANVISA     
3. SHILS, M.E., Olson J.Shike M., Ross C. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença, vol. 1 e 2, 9ª 

edição, São Paulo. Editora Manole. 2003. 
4. TEIXEIRA, S., Carvalho, J.M. Zélia, Biscontini, T.M., Administração Aplicada às Unidades de Alimentação e 

Nutrição. 1ª edição. São Paulo. Editora Atheneu, 2000. 
5. BRASIL,Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira, série A. Normas e Manuais 

Técnicos, Brasilia. DF. 2008. 
6. PHILIPPI,S.T. Nutrição e Técnica Dietética. Barueri, SP: Editora Manole.2006. 
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7. Brasil. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. 1.ª edição 2.ª reimpressão. Série 
A.Brasília-DF.2005 

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

9. Resolução/CD/FNDE Nº38, de 16 de julho de 2009. Disponível em:  http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-
alimentacao-escolar.  

10. Portaria 1.156, de 31.08.1990, do Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd10_18a.pdf  

11. ABREU, ES. Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição. 3ª edição São Paulo. Editora Metha, 2009.  
 

CARGO: PSICÓLOGO 
 
PROGRAMAS:  
Teorias  e  técnicas  psicoterápicas  e  teorias  e  técnicas  psicoterápicas  de  fundamentação  psicanalítica  (infância, 
adolescência,  idade  adulta  e  velhice).  O  processo  psicodiagnóstico  e  as  técnicas  projetivas  (infância  e 
adolescência).  Modelos  de  psicoterapia.  Aplicações  clínicas  das  psicoterapias.  Avaliação,  métodos  e  técnicas 
psicoterápicas.  Manejo  clínico  das  técnicas  psicoterápicas.  Conhecimentos  gerais  e  específicos  dos  conceitos 
clínicos  e  terapêuticos  fundamentais  na  psiquiatria  e  na  saúde  mental.  Modelos  de  Psicologia  do 
Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. 
Política  de  saúde  mental  no  Brasil:  visão  histórica;  Medicina,  psiquiatria,  doença  mental;  Epidemiologia  social 
das  desordens  mentais;  Considerações  sobre  terapêuticas  ambulatoriais  em  saúde  mental;  Perspectivas  da 
psiquiatria pós-asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de  
doença  mental;  As  Reformas  Psiquiátricas;  Legislação  em  Saúde  Mental;  Nosologia,  Nosografia  e 
psicopatologia:  a  clinica  da  Saúde  Mental.  Articulação  entre  clínica  e  reabilitação  psicossocial.  Projeto 
Terapêutico.  Multidisciplinariedade.  Noções  básicas  de  psicanálise  e  suas  interfaces  com  a  saúde  mental; 
Psicologia  e  Educação.  Transtornos  de  Personalidade. Organização  dos  serviços  de  saúde  no  Brasil:  Sistema 
Único  de  Saúde - Princípios  e  diretrizes,  controle  social;  Indicadores  de    saúde;  Sistema  de  notificação  e  de 
vigilância  epidemiológica  e  sanitária;  Endemias/epidemias:  Situação  atual,  medidas  de  controle  e  tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, 
Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  
 
BIBLIOGRAFIAS: 
1. BEZERRA Jr, B. et all. Cidadania e Loucura – Políticas de Saúde Mental no Brasil. 7º ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
2. CORDIOLI, A.V.(org). Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artmed, 2008 
3. CUNHA, J.A. & col. Psicodiagnóstico – V. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
4. DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2000. 440 p. 
5. DAVIDOFF, L.. Introdução à Psicologia. 3. ed. São Paulo, Makron Books, 2001. 
6. 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: 
www.pol.org.br/pol/cms/pol/legislacao/resolucao/ 

7. BRASIL. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm.  Acesso em: 09/07/12. 

8. PACTO PELA SAÚDE 2006 – Consolidação do SUS. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 399, DE 22 DE 
FEVEREIRO DE 2006. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html, Acesso em 09/07/12. 

9. LEI N° 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001.Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Senado Federal. Disponível em: 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=219802&norma=232459 Acesso em 09/07/12 

 


