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EXTRATO DO EDITAL Nº. 003/2015  –  PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MENDES/RJ no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso Público 
designada pela Portaria nº. 123/2015, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, estabelece as 
normas e torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público nº02/2015 destinado ao provimento de vagas no 
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, conforme normas constantes no Edital. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

100 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

BORRACHEIRO 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 

CREDENCIADO NA AREA 
40h 2 R$ 856,94 R$ 35,00 

101 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

ELETRICISTA DE AUTOS 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 

CREDENCIADO EM ELÉTRICA DE AUTOS 
40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

102 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 
LANTERNEIRO E PINTOR DE 

AUTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 
CREDENCIADO EM LANTERNAGEM E PINTURA 

40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

103 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

LAVADOR DE AUTOS 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 40h 2 R$ 856,94 R$ 35,00 

104 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

MECÂNICO ÁLCOOL E 
GASOLINA 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 
CREDENCIADO EM MECANICA DE ALCOOL E 

GASOLINA 
40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

105 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

MECÂNICO DIESEL 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 

CREDENCIADO EM MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 
40h 2 R$ 856,94 R$ 35,00 

106 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

PEDREIRO 
ENSINO FUNDAMENTAL E CURSO CREDENCIADO 

NA ÁREA 
40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

107 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

SOLDADOR 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 
CREDENCIADO EM SOLDA COM OXIGÊNIO E 

ACETILENO 
40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

108 
CUIDADOR DE RESIDENCIA 

TERAPEUTICA 
FUNDAMENTAL COMPLETO  40h 5 R$ 788,00 R$ 35,00 

109 MOTORISTA CAT. D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH D 40h 27 R$ 1.221,79 R$ 35,00 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

200 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 40h 10 R$ 1.221,79 R$ 53,00 

201 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 
NÍVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.085,55 R$ 53,00 

202 FISCAL DE OBRAS ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA E TOPOGRAFIA 40h 1 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

203 FISCAL DE POSTURAS ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

204 FISCAL DE TRIBUTOS ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

205 FISCAL SANITÁRIO NÍVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

206 TÉCNICO AMBIENTAL ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM AMBIENTAL 40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

207 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
NIVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO ESPECIFICO 

EM ANÁLISES CLINICAS 
40h 4 R$1.375,14 R$ 53,00 

208 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
ENSINO MÉDIO TECNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO + REGISTRO NO CONSELHO 
40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

209 
TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM CONTABILIDADE 40h 4 R$ 1.375,14 R$ 53,00 

210 TECNICO EM EDIFICAÇÕES 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA, CURSO DE 

AUTOCAD E TOPOGRAFIA 
40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

211 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
NIVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO ESPECIFICO 
EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO CONSELHO 

40h 10 R$1.375,14 R$ 53,00 

212 TÉCNICO EM QUÍMICA 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM QUÍMICA + REGISTRO 

NO CONSELHO 
40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

213 EDUCADOR SOCIAL ENSINO MÉDIO COMPLETO 40h 8 R$1.221,79 R$53,00 

NÍVEL SUPERIOR 
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 CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

300 ADVOGADO 
GRADUAÇÃO EM DIREITO E INSCRIÇÃO NA OAB + 

REGISTRO NO CONSELHO 
20h 4 R$2.249,25 R$ 75,00 

301 ARQUITETO 
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

302 ASSISTENTE SOCIAL 
GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 20 R$1.966,06 R$ 75,00 

303 CONTADOR 
GRADUAÇÃO EM CIENCIAS CONTÁBEIS + REGISTRO 

NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

304 ENFERMEIRO 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 4 R$1.966,06 R$ 75,00 

305 ENFERMEIRO ESF 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA 

DA FAMÍLIA + REGISTRO NO CONSELHO 
40h 6 R$3.200,00 R$ 75,00 

306 ENGENHEIRO CIVIL 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL + REGISTRO 

NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

307 FARMACÊUTICO 
GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 2 R$1.966,06 R$ 75,00 

308 FISIOTERAPEUTA 
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 7 R$1.966,06 R$ 75,00 

309 FONOAUDIÓLOGO 
GRADUAÇÃO EM FONAUDIOLOGIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 2 R$1.966,06 R$ 75,00 

310 GINECOLOGISTA 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM GINECOLOGIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

311 MÉDICO DO TRABALHO 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM 

MEDICINA DO TRABALHO OU PERICIA DO 
TRABALHO + REGISTRO NO CONSELHO  

20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

312 MÉDICO ESF 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA ESTRATÉGIA DA 

FAMÍLIA + REGISTRO NO CONSELHO 
40h 6 R$6.500,00 R$ 75,00 

313 MÉDICO VETERINÁRIO 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA + 

REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

314 NUTRICIONISTA 
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 3 R$1.966,06 R$ 75,00 

315 OBSTETRA 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM OBSTETRIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

316 PSICÓLOGO 
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 12 R$1.966,06 R$ 75,00 

317 
 PSICÓLOGO (SAÚDE 

MENTAL) 
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 4 R$1.966,06 R$ 75,00 

318  PSIQUIATRA 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM PSIQUIATRIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 2 R$1.966,06 R$ 75,00 

319  TERAPEUTA OCUPACIONAL 
CURSO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL + 

REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

320 CIRURGIÃO DENTISTA 
CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA + REGISTRO 

NO CONSELHO 
40H 4 R$3.200,00 R$ 75,00 

 

-As inscrições estarão abertas do dia  15 de dezembro de 2015 às 23h59min ao dia 10 de janeiro de 2015, horário de Brasília. 

-Data prevista para aplicação das Provas: 31 de janeiro de 2016. 

-Este Edital, em sua versão integral bem como as inscrições serão disponibilizados no site: www.ibeg.org.br e no 

www.mendes.rj.gov.br para que todos os interessados tomem conhecimento. 

 

MENDES/RJ, 15 de dezembro de 2015. 

Reinaldo Medeiros Macedo 
Prefeito Municipal De Mendes/Rj 

 
Wallace Francisquini Vital 

Presidente Da Comissão Organizadora Do Concurso Público Da Prefeitura Municipal De Mendes/Rj 

http://www.ibeg.org.br/
http://www.mendes.rj.gov.br/


 

3 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mendes/RJ  

EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MENDES/RJ no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso Público 
designada pela Portaria nº. 123/2015, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, estabelece as 
normas e torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de vagas no QUADRO 
DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, conforme normas constantes no Edital. 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O concurso público será regido por este edital e executado pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão – IBEG e 

acompanhado e fiscalizado pela Comissão Organizadora do Concurso Público, designada pela Portaria nº. 123/2015, cabendo à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ efetuar a convocação e posse conforme sua necessidade. 

1.2 – Os cargos, pré-requisitos, jornada de trabalho, remuneração e valor das inscrições estão especificados no QUADRO 1. 

QUADRO 1 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

100 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

BORRACHEIRO 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 

CREDENCIADO NA AREA 
40h 2 R$ 856,94 R$ 35,00 

101 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

ELETRICISTA DE AUTOS 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 

CREDENCIADO EM ELÉTRICA DE AUTOS 
40h 1 R$ 964,50 R$ 35,00 

102 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 
LANTERNEIRO E PINTOR DE 

AUTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 
CREDENCIADO EM LANTERNAGEM E PINTURA 

40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

103 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

LAVADOR DE AUTOS 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 40h 2 R$ 856,94 R$ 35,00 

104 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

MECÂNICO ÁLCOOL E 
GASOLINA 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 
CREDENCIADO EM MECANICA DE ALCOOL E 

GASOLINA 
40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

105 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

MECÂNICO DIESEL 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 

CREDENCIADO EM MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 
40h 2 R$ 856,94 R$ 35,00 

106 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

PEDREIRO 
ENSINO FUNDAMENTAL E CURSO CREDENCIADO 

NA ÁREA 
40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

107 
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 

SOLDADOR 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 
CREDENCIADO EM SOLDA COM OXIGÊNIO E 

ACETILENO 
40h 1 R$ 856,94 R$ 35,00 

108 
CUIDADOR DE RESIDENCIA 

TERAPEUTICA 
FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO DE 

CPACITAÇÃO 
40h 5 R$ 788,00 R$ 35,00 

109 MOTORISTA CAT. D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH D 40h 27 R$ 1.221,79 R$ 35,00 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

200 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 40h 10 R$ 1.221,79 R$ 53,00 

201 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 
NÍVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.085,55 R$ 53,00 

202 FISCAL DE OBRAS ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA E TOPOGRAFIA 40h 1 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

203 FISCAL DE POSTURAS ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

204 FISCAL DE TRIBUTOS ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

205 FISCAL SANITÁRIO NÍVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA 40h 2 R$ 1.547,73 R$ 53,00 

206 TÉCNICO AMBIENTAL ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM AMBIENTAL 40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

207 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
NIVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO ESPECIFICO 

EM ANÁLISES CLINICAS 
40h 4 R$1.375,14 R$ 53,00 

208 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
ENSINO MÉDIO TECNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO + REGISTRO NO CONSELHO 
40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

209 
TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM CONTABILIDADE 40h 4 R$ 1.375,14 R$ 53,00 



 

4 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mendes/RJ  

210 TECNICO EM EDIFICAÇÕES 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO NA ÁREA, CURSO DE 

AUTOCAD E TOPOGRAFIA 
40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

211 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
NIVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO ESPECIFICO 
EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO CONSELHO 

40h 10 R$1.375,14 R$ 53,00 

212 TÉCNICO EM QUÍMICA 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM QUÍMICA + REGISTRO 

NO CONSELHO 
40h 1 R$1.375,14 R$ 53,00 

213 EDUCADOR SOCIAL ENSINO MÉDIO COMPLETO 40h 8 R$1.221,79 R$53,00 

NÍVEL SUPERIOR 

 CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

300 ADVOGADO 
GRADUAÇÃO EM DIREITO E INSCRIÇÃO NA OAB + 

REGISTRO NO CONSELHO 
20h 4 R$2.249,25 R$ 75,00 

301 ARQUITETO 
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

302 ASSISTENTE SOCIAL 
GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 20 R$1.966,06 R$ 75,00 

303 CONTADOR 
GRADUAÇÃO EM CIENCIAS CONTÁBEIS + REGISTRO 

NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

304 ENFERMEIRO 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 4 R$1.966,06 R$ 75,00 

305 ENFERMEIRO ESF 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA 

DA FAMÍLIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 6 R$3.200,00 R$ 75,00 

306 ENGENHEIRO CIVIL 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL + REGISTRO 

NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

307 FARMACÊUTICO 
GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 2 R$1.966,06 R$ 75,00 

308 FISIOTERAPEUTA 
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 7 R$1.966,06 R$ 75,00 

309 FONOAUDIÓLOGO 
GRADUAÇÃO EM FONAUDIOLOGIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 2 R$1.966,06 R$ 75,00 

310 GINECOLOGISTA 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM GINECOLOGIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

311 MÉDICO DO TRABALHO 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM 

MEDICINA DO TRABALHO OU PERICIA DO 
TRABALHO + REGISTRO NO CONSELHO  

20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

312 MÉDICO ESF 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA ESTRATÉGIA DA 

FAMÍLIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 6 R$6.500,00 R$ 75,00 

313 MÉDICO VETERINÁRIO 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA + 

REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

314 NUTRICIONISTA 
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 3 R$1.966,06 R$ 75,00 

315 OBSTETRA 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM OBSTETRIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

316 PSICÓLOGO 
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 12 R$1.966,06 R$ 75,00 

317 
 PSICÓLOGO (SAÚDE 

MENTAL) 
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA + REGISTRO NO 

CONSELHO 
20h 4 R$1.966,06 R$ 75,00 

318  PSIQUIATRA 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM PSIQUIATRIA + REGISTRO NO CONSELHO 
20h 2 R$1.966,06 R$ 75,00 

319  TERAPEUTA OCUPACIONAL 
CURSO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL + 

REGISTRO NO CONSELHO 
20h 1 R$1.966,06 R$ 75,00 

320 CIRURGIÃO DENTISTA 
CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA + REGISTRO 

NO CONSELHO 
40h 4 R$3.200,00 R$ 75,00 

 

1.3 – As remunerações especificadas no Quadro 1 são equivalentes ao padrão de vencimento inicial do cargo. 

1.4 - REGIME DE TRABALHO: O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário, Lei Municipal 1469/2011. 

1.5 - VANTAGENS ADICIONAIS: Além do salário base, os candidatos classificados e nomeados contarão com vantagens previstas no 

Plano de Cargos e Salários Municipal de MENDES/RJ, exceto a vantagem do artigo 38 da lei 1681/2013. 
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1.6 - OS CARGOS que trata este edital, serão constituídos de provas distintas de caráter eliminatório e etapas distintas, conforme 

segue:  

1) Etapa constituída de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível Fundamental, médio/técnico 

e nível superior, conforme Quadros 3, 3.1, 3.2. 

2) Etapa constituída de Prova de Títulos, de caráter classificatório (apenas nível superior), conforme Quadros 3.2. 

1.7 – As provas serão realizadas nas datas estabelecidas no Anexo I – Cronograma. 

1.8 - As despesas da participação em todas as fases e em todos os procedimentos do concurso correrão por conta do candidato. 

 

2 – DAS VAGAS 

2.1- Serão oferecidas 176 (cento e setenta e seis) vagas para provimento efetivo, as vagas serão distribuídas no Município de 

MENDES/RJ, conforme Quadro 2. 

2.2- Das vagas destinadas para cada cargo de que trata este edital e das que vierem a ser disponibilizadas para o concurso durante 

seu prazo de validade, 5% serão providas na forma do Decreto nº 3.298 c/c Lei Municipal 1469/2011 art 15 § 1° , de 20 de dezembro 

de 1999, e alterações, bem como pela Lei Federal n.° 7.853/1989, nos limites definidos por tais diplomas, conforme QUADRO 2. 

2.3 - O candidato aprovado será lotado no Local de Trabalho indicado pela Administração Pública. 

2.4 – Os candidatos aprovados para concorrer as vagas de Ampla Concorrência poderão ser lotados em qualquer localidade do 

Município. 

2.5 - Constam do QUADRO 2 a distribuição das vagas: 

QUADRO 2 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

COD. CARGO VAGAS IMEDIATAS VAGAS PCD 

100 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - BORRACHEIRO 2   

101 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - ELETRICISTA DE AUTOS 1   

102 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - LANTERNEIRO E PINTOR DE AUTOS 1   

103 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - LAVADOR DE AUTOS 2   

104 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - MECÂNICO ÁLCOOL E GASOLINA 1   

105 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - MECÂNICO DIESEL 2   

106 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - PEDREIRO 1   

107 ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - SOLDADOR 1   

108 CUIDADOR DE RESIDENCIA TERAPEUTICA 4 1 

109 MOTORISTA CAT. D 25 2 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

COD. CARGO VAGAS IMEDIATAS VAGAS PCD 

200 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9 1 

201 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 2   

202 FISCAL DE OBRAS 1   

203 FISCAL DE POSTURAS 2   

204 FISCAL DE TRIBUTOS 2   

205 FISCAL SANITÁRIO 2   

206 TÉCNICO AMBIENTAL 1   

207 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 4   

208 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1   

209 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 4   

210 TECNICO EM EDIFICAÇÕES 1   

211 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 9 1 

212 TÉCNICO EM QUÍMICA 1   

213 EDUCADOR SOCIAL 7 1 

NÍVEL SUPERIOR 

 COD. CARGO VAGAS IMEDIATAS VAGAS PCD 

300 ADVOGADO 4 
 

301 ARQUITETO 1   

302 ASSISTENTE SOCIAL 19 1 
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303 CONTADOR 1   

304 ENFERMEIRO 4   

305 ENFERMEIRO ESF 5 1 

306 ENGENHEIRO CIVIL 1   

307 FARMACÊUTICO 2   

308 FISIOTERAPEUTA 6 1 

309 FONOAUDIÓLOGO 2   

310 GINECOLOGISTA 1   

311 MÉDICO DO TRABALHO 1   

312 MÉDICO ESF 5 1 

313 MÉDICO VETERINÁRIO 1   

314 NUTRICIONISTA 3   

315 OBSTETRA 1   

316 PSICÓLOGO 11 1 

317 PSICÓLOGO (SAÚDE MENTAL) 4   

318 PSIQUIATRA 2   

319 TERAPEUTA OCUPACIONAL 1   

320 CIRURGIÃO DENTISTA 4 
 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – A inscrição implica declarar ter conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não 

poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

3.1.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do Edital e certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos, conforme QUADRO 1. 

3.2 – A data e horário do período de inscrições está definido no Anexo I - Cronograma. 

3.3 – A inscrição para qualquer um dos cargos será feita, via Internet, pelo site: www.ibeg.org.br. 

3.3.1 – Será disponibilizado, equipamento de informática juntamente com operador, aos interessados que não dispuserem de acesso 

à internet para a realização das inscrições no seguinte local: Biblioteca Municipal localizada no Ciep - Rua Alberto Torres n° 82, 

centro, ao lado da Câmara Municipal de Mendes, de Segunda a Sexta-feira em horário comercial, até o término das inscrições. 

3.4 – Para a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.ibeg.org.br,  preencher todos os campos e enviar a solicitação de sua 

inscrição, conforme instruções contidas na página. Ao completar o preenchimento dos campos, o candidato deverá imprimir as 

informações e o boleto para o pagamento da inscrição. 

3.5 – Caso o candidato faça a inscrição com o pagamento da respectiva taxa e  a mesma não seja efetivada por motivos de ordem 

técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou de outros fatores de ordem técnica, alheios à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ e ao IBEG, que impossibilitem a transferência de dados, deverá o candidato comprovar que 

sua inscrição foi realizada e não efetivada, afim de que seja assegurada a sua participação no  concurso público, devendo, para tanto, 

entrar em contato com o IBEG, através do e-mail: concursos@ibeg.org.br, após a data de homologação das inscrições. 

3.6 – Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

3.7 – No ato da inscrição, o candidato fará a opção pelo cargo pretendido. 

3.8 – O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscrever-se no presente concurso, dispondo o IBEG do 

direito de excluir do concurso público mediante prévio contraditório e ampla defesa àquele que não preencher o formulário de 

forma correta e completa. Caso ocorra a exclusão, o candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site 

do IBEG - www.ibeg.org.br. 

Item 3.8.1 - O candidato poderá, durante o período de inscrições, efetuar alteração em seus dados cadastrais e atualizar as 
alterações no formulário de inscrição. Após o período de inscrições, caso seja verificada a necessidade de alteração cadastral, o 
candidato deverá alterar seu cadastro no sistema e solicitar a alteração no formulário de inscrição ao IBEG através do e-
mail concursos@ibeg.org.br (o candidato deverá informar Nome e CPF completo no e-mail). 

3.9 – O valor da taxa de inscrição se encontra no QUADRO 1. 

3.9.1 – Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o pagamento até a data prevista no Anexo I - 

Cronograma. 

3.9.2 – A inscrição somente será efetivada mediante confirmação, pelo IBEG, do pagamento da taxa de inscrição. As inscrições que 

forem pagas após o dia previsto no subitem 3.9.1 não terão validade. 

http://www.ibeg.org.br/
mailto:concursomendes@ibeg.org.br
http://www.ibeg.org.br/
mailto:concursos@ibeg.org.br


 

7 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mendes/RJ  

3.9.2.1 – O pagamento de inscrição realizado no último dia, conforme subitem 3.9.1, via terminal de auto-atendimento ou 

correspondente bancário, deverá ser efetuado conforme horário de funcionamento dos bancos e agências lotéricas. O não 

atendimento dessa exigência implicará o indeferimento da inscrição. 

3.9.2.1.1 – Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque. 

3.9.3 – Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o pagamento não 

seja processado pelo banco. 

3.9.4 – É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento para futura conferência, em caso de 

necessidade. 

3.9.5 – A taxa de inscrição será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria Administração ou 

quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo previsto no edital. 

3.9.6 – O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento de inscrição. 

3.10 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem 

hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 2 de outubro 

de 2008 e Lei Municipal sobre o tema. 

3.11 – Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, nos termos do 

Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3.11.1 – A isenção tratada no subitem 3.11 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias especificados no Anexo I – 

Cronograma, por meio da solicitação de inscrição no site www.ibeg.org.br, das seguintes formas: 

1ª) O candidato, obrigatoriamente deverá indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como 

declarar-se membro de família de baixa renda no ato da inscrição, preenchendo o campo destinada a este fim,  

3.11.2 - Os candidatos hipossuficientes deverão anexar no sistema de inscrição, até o final do périodo de inscrição, os documentos 

relacionados abaixo. 

a) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição devidamente preenchido, anexo IV-A e B; 

b) Declaração de Comprovação de Renda Familiar devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo IV-A e B, 

incluindo a renda do candidato; 

c) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de 

junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo IV-A e B; 

d) Documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da família indicados na Declaração de Comprovação de 

Renda Familiar, incluindo a renda do candidato. Esta comprovação deverá ser realizada por meio do envio/entrega dos seguintes 

documentos, nos casos de: 

d.1) Empregados de empresas privadas: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 

fotografia, identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira página subsequente 

em branco; 

d.2) Servidores públicos: cópia de contracheque; 

d.3) Autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou original 

ou cópia autenticada em cartório de contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) e cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato e 

da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 

d.4) Desempregados: declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não participa 

de sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas, cópia da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira 

página subsequente em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 

d.5) Servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia do ato correspondente e sua publicação no órgão oficial, além dos 

documentos constantes da sub alínea “d.2”, da alínea “d” do subitem 3.11.1 do presente edital; 

d.6) Pensionistas: cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício, fornecida pela Instituição pagadora, cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e 

da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
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d.7) Estagiários: cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 

fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com 

correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 

e) Cópia do Documento de Identidade do candidato; 

f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato; 

g) Cópia das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do candidato conforme indicado no Formulário 

Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 

3.11.3 – A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os dados de todos os membros da família, os 

quais também deverão ter suas respectivas rendas comprovadas pelos documentos listados na alínea “d” do subitem 3.11.2 do 

presente edital. 

3.11.4 – O IBEG, verificará as informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a 

concessão, ou não, da isenção. 

3.11.5 – Os documentos listados nos subitens 3.11.2 do presente edital deverão ser anexados no sistema de inscrição, durante o 

período de inscrição contatante no Anexo I – Cronograma do Concurso.  

3.11.6 – As informações prestadas no Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição e na Declaração de Hipossuficiência Financeira, 

bem como toda a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade. 

3.11.7 – Não será concedida isenção de pagamento de Taxa de Inscrição ao candidato que: 

a) Omitir informações; 

b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou 

d) Não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.11.2 do presente Edital. 

3.11.8 – O IBEG consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar as informações prestadas pelo candidato que requerer a 

isenção na condição de hipossuficiente. 

3.11.9 – A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do 

artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

3.11.10 – O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição, não 

garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por 

parte do IBEG e da Comissão Organizadora  do Concurso Público, conforme o caso. 

3.11.11 – Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas. 

3.11.12 – Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax. 

3.11.13 – O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação 

apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção. Caso tal fato seja constatado, ao 

candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 

3.11.14 – O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado pela Internet, no endereço eletrônico 

www.ibeg.org.br ,  afixado no quadro informativo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ e siteo eletrônico oficial. 

3.11.15– O candidato que desejar entrar com recurso do indeferimento da isenção da taxa de inscrição, deverá fazer no prazo de até 

2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, através do site 

www.ibeg.org.br. 

3.11.16 – O resultado final da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado no site www.ibeg.org.br , afixado no 

quadro informativo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ e siteo eletrônico oficial. 

3.11.17 – Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos poderão 

efetivar a sua inscrição no certame, até o término do prazo de inscrições estabelecido no edital, mediante o pagamento da 

respectiva taxa. 

3.11.18 – As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o IBEG 

do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer 

dados comprovadamente inverídicos. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para 

manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 

http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
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3.11.19 – O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada 

nos moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora. Caso tal fato seja 

constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 

3.11.20 – A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO 

deste Concurso Público. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se 

através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 

3.11.21 – As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, que será 

realizada através de pagamentos efetuados na rede bancária por meio de boleto bancário e respectiva comprovação de pagamento 

pelas instituições bancárias. 

3.12 – A consulta dos candidatos inscritos será disponibilizada a partir do dia que realizou a inscrição. O candidato poderá ter acesso 

aos dados no site www.ibeg.org.br. 

3.12.1 – O candidato terá o período previsto de duração das inscrições, para conferir sua inscrição. Caso haja alguma correção de 

dados o candidato deverá fazê-la nesse período, através do site www.ibeg.org.br, exceto mudança de cargo, nome e CPF. 

3.12.2 – Está prevista no Anexo I – Cronograma a data da publicação da lista dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada. 

Serão considerados para fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do candidato preenchida na 

Internet, não havendo alterações posteriores desses dados. 

3.12.2.1 – Os candidatos que desejarem entrar com recurso do resultado da homologação, deverão fazer no prazo de até 2 (dois) 

dias úteis após a divulgação, através do site www.ibeg.org.br. 

3.12.3 – É de inteira responsabilidade do candidato, ficar informado da regularidade de sua inscrição, via internet, no site 

www.ibeg.org.br, a partir do terceiro dia após o pagamento do boleto de inscrição. 

3.13 – As informações complementares acerca da inscrição e do Concurso estarão disponíveis no mesmo site. 
 

4 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

4.1 – VAGAS PARA PCD - Das vagas destinadas para cada cargo/área de atividade/especialidade/Local de Trabalho de que trata este 
edital e das que vierem a ser disponibilizadas para o concurso durante seu prazo de validade, 5% serão providas na forma do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e alterações. E demais, bem como pela Lei Federal n.° 7.853/1989 c/c art 15 §1° da 
Lei Municipal 1469/2011, nos limites definidos pela lei mencionada, conforme QUADRO 2. 
4.1.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.2 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo/área de 
atividade/especialidade/Local de Trabalho. 
4.1.3 - Somente haverá reserva de vagas para os candidatos com deficiência quando no Local de Trabalho o número de vagas for 
igual ou superior a 5 (cinco). 
4.1.4 – Para cada cargo o primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para ocupar a 5ª vaga 
de sua opção, enquanto os demais serão nomeados para a 25ª, 45ª vagas e assim sucessivamente, nos termos do subitem 2.2. 

4.1.5 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura 

no cargo para o qual pretende concorrer, conforme especificado no QUADRO 1 do presente Edital. 

4.1.6 – O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos. 

4.1.7 – Conforme disposto na Lei Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.° 3.298/1999, fica assegurado aos candidatos com 

deficiência o direito de se inscreverem nesse concurso público para investidura em um dos cargos, cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

4.1.8 – Para efeito deste concurso, “pessoa com deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de 

suas funções psicológicas, fisiológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o desempenho de atividades 

na forma ou na medida considerada dentro dos padrões adotados como normais para o ser humano”. 

4.1.9 – As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de deficiência, se não providas por falta de candidatos ou pela 

reprovação no concurso público, serão preenchidas pelos candidatos da Ampla Concorrência, observada a ordem classificatória. 

4.1.10 – Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar que é candidato com deficiência e 

assinalar o tipo de deficiência de que é portador, caso contrário concorrerá às vagas regulares juntamente com os demais candidatos. 

4.1.11 – O candidato que se declarar com deficiência anexar no sistema de inscrição, até o final das inscrições o laudo médico 

original ou cópia autenticada a que se refere o subitem 4.1.13 e cópia legível do RG e CPF. 

4.1.12 – O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim como não serão fornecidas 

cópias desse laudo. 

http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
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4.1.13 – O laudo médico deverá ser emitido obedecendo às seguintes exigências: 

a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste edital; 

b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho Local de 

Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 

c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10); 

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

e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até 06 

(seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; 

f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos os olhos), 

patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 

4.1.14 – O laudo que não atender às exigências contidas no subitem 4.1.13 não terá validade, ficando o candidato impossibilitado de 

concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência. 

4.1.15 – O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico, conforme subitem 4.1.11, será 

desconsiderado como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no concurso. 

4.1.16 – O candidato com deficiência, aprovado em todas as etapas do concurso, não poderá utilizar-se desta condição para justificar 

mudança de função, readaptação ou aposentadoria, após sua posse. 

4.1.17 – O candidato com deficiência poderá, ainda, ser considerado inapto no decorrer do estágio probatório em virtude de 

incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e ser demitido. 

4.1.18 – Os candidatos considerados deficientes, se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte. 

4.1.19 – O IBEG não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio de documentos – laudo médico, requerimento de condições 

especiais, recursos e outros documentos pertinentes ao concurso. 

4.1.20 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, 

astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
 

5 – DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FAZER AS PROVAS 

5.1 – O candidato que necessitar de condições especiais, excluindo-se o atendimento domiciliar e hospitalar, deverá preencher o 

Requerimento de Condições Especiais para realização das provas – Anexo V-A e B – que estará disponível no site www.ibeg.org.br e 

no sistema de inscrição, até o prazo estabelecido no Anexo I - Cronograma. 

5.1.1 – A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

5.2 – O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais, inclusive tempo adicional, para fazer as provas, excluindo-

se o atendimento domiciliar, deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais para realização das provas – Anexo V -A e B 

deste Edital – E anexar no sistema de inscrição, junto à documentação solicitada no requerimento, até a data estabelecida no Anexo I 

- Cronograma. 

5.2.1 – O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional para fazer as provas deverá anexar ao requerimento 

à cópia do laudo médico e a justificativa da necessidade de tempo adicional acompanhada do parecer do médico especialista da área 

da deficiência. 

5.3 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá encaminhar ao IBEG o Requerimento 

de Condições Especiais – Anexo V-A e B – conforme subitem5.2. 

5.3.1 – A candidata em aleitamento deverá anexar ao requerimento uma cópia legível do documento de identificação do 

acompanhante, o qual terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de identidade. 

5.3.2 – O acompanhante da candidata ficará em sala reservada para amamentação, sendo o responsável pela guarda da criança no 

local de realização da prova. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova. 

5.4 – Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, 

cãibras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de labirintite e outras), que impossibilitem a realização das provas, 

diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer 

tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia. 
 

6 – DAS PROVAS 

6.1 – Os Conteúdos programáticos das provas, por cargo, constam no Anexo III deste edital. 

http://www.ibeg.org.br/
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6.2 – As provas, por cargo, estão especificadas nos Quadros 3, 3.1, 3.2.  

QUADRO 3 

FUNDAMENTAL 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 14 

30 ELIMINATÓRIA/ 
CLASSIFICATÓRIA  

MATEMÁTICA 08 

CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO 08 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 30 
 

QUADRO 3.1 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 

30 
ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA  

CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO 06 

INFORMÁTICA 06 

RACIOCÍNIO LÓGICO 08 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 20 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 40 50 
 

QUADRO 3.2 

NÍVEL SUPERIOR 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 

30 
ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA  

CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO 06 

INFORMÁTICA 06 

RACIOCÍNIO LÓGICO 08 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 20 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 40 50 

AVALIAÇÃO PROVA DE TÍTULOS -- 06 CLASSIFICATÓRIA 

 
 

6.3 – PROVA OBJETIVA  

6.3.1. As provas terão caráter eliminatório e classificatório. Os dias e horários de realização das provas constam no item 6.4.1. 

6.3.2. A Prova Objetiva para todos os cargos serão do tipo múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas de “a” a “e”, das quais apenas 

uma é a correta. 

6.3.3.  A Prova Objetiva será composta de questões conforme Quadros 3, 3.1, 3.2. 

6.3.4. O valor de cada questão da Prova Objetiva está explicitada nos Quadros 3, 3.1, 3.2. 
 

6.4 – DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

6.4.1 – As Provas objetivas estão previstas para serem aplicadas para todos os cargos, conforme a seguir: 
 

FASES/ETAPAS HORÁRIOS PREVISTOS CARGOS 

PROVA OBJETIVA 

09h às 12:00h – Horário Local 
 NÍVEL MÉDIO 

15h às 18:00h – Horário Local 

 NÍVEL FUNDAMENTAL 
 NÍVEL SUPERIOR 

 

6.4.2 – O candidato realizará as provas, exclusivamente, no local indicado pelo IBEG. 
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6.4.3 – Os locais com os respectivos endereços de realização das provas serão divulgados no site www.ibeg.org.br, conforme Anexo I 

– Cronograma do Concurso, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local, bem como o 

comparecimento no horário determinado. 

6.4.4 – As provas serão realizadas preferencialmente no município de Mendes, em locais definidos pela Comissão Organizadora do 

Concurso Público em conjunto com o IBEG. 

6.4.4.1 - As provas poderão ser realizadas em municípios circunvizinhos, caso o número de candidatos inscritos ultrapasse a 

capacidade do espaço físico do município constante no subitem 6.4.4. 

6.4.5 – O candidato deverá comparecer aos locais especificados com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário 

de aplicação das provas, munido do original de um dos documentos de identificação citados no subitem 6.4.7 e de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE. 

6.4.6 – No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à coleta de impressão digital, caso ocorra, e a transcrição 

das respostas para o cartão-resposta. 

6.4.7 – SERÃO CONSIDERADOS documentos de identificação aqueles expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, Diretoria 

Geral de Polícia, Forças Armadas e Polícia Militar, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Passaporte, Carteira de Trabalho 

(CTPS), bem como as carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos que, por lei federal, são considerados documentos de identidade. 

6.4.8 – NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identidade, por serem documentos destinados a outros fins, a Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) sem foto, a Certidão de Nascimento, o Cadastro de Pessoa Física (CPF), a Certidão de Casamento, o Título 

Eleitoral, a Carteira de Estudante e o Certificado de Alistamento ou Reservista. 

6.4.9 – O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas condições, de forma a 

permitir, com clareza, a identificação do candidato e a sua assinatura. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

6.4.10 – Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos estabelecidos no subitem 6.4.7. 

6.4.11 – Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, roubo ou perda, deverá 

apresentar um dos seguintes documentos: documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido com prazo 

máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das provas ou declaração de roubo ou perda, feita do próprio punho, com 

reconhecimento da assinatura registrado em cartório. No dia de realização da prova, o candidato será submetido à identificação 

especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio, fornecido pelo IBEG. 

6.4.12 – O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão-Resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada 

em material transparente, preenchendo completamente o alvéolo circular, conforme instruções contidas na capa da prova e no 

Cartão Resposta. Respostas a lápis não serão corrigidas e terão pontuação igual a zero. 

6.4.13 – A marcação do Cartão-Resposta com emenda ou rasura ou mais de uma marcação, ainda que legível, ou a não marcação da 

questão terá pontuação igual a zero. 

6.4.14 – Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão-Resposta. 

6.4.15 – Não haverá substituição do Cartão-Resposta por causa de erro de preenchimento. 

6.4.16 – O candidato somente poderá apor sua assinatura no local indicado no Cartão-Resposta. 

6.4.17 – Durante a realização das provas, os candidatos não poderão usar borrachas, lápis, lapiseiras (de nenhum tipo e/ou modelo), 

corretivos, régua, compasso etc., nem fazer qualquer espécie de consulta, nem usar qualquer tipo de calculadoras, inclusive as 

eletrônicas (ou similares), a menos que esses materiais sejam fornecidos pelo IBEG. 

6.4.18 – O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial de seu nome, de seu número de inscrição, 

do número de seu documento de identidade e do cargo escolhido, que constam no Cartão-Resposta. 

6.4.19 – É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta. Serão 

consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções impressas no Cartão-

Resposta e capa da prova, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. 

6.4.20 – O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão-Resposta, 

sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura eletrônica. 

6.4.21 – Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, tendo em vista a natureza da prova: 

a) NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de prova, durante a sua realização, candidatos portando qualquer tipo de arma, salvo os casos 

previstos em lei, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 

gravador, máquina fotográfica, calculadora, caneta filmadora, pager, tablet, etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie, desse 

modo antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de 

http://www.ibeg.org.br/
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aplicação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados relacionados no subitem 6.4.21 

alínea “a” deste edital, sob pena de ser eliminado do concurso. 

a1) A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o 

término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas. 

b) No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso, pelo can-

didato, de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no subitem anterior. O funcionamento de qualquer tipo de aparelho 

eletrônico durante a realização das provas implicará a eliminação do candidato. 

c) NÃO SERÁ PERMITIDO, durante a realização das provas, a comunicação verbal, gestual, escrita, etc. entre candidatos, bem como o 

uso de: livros, anotações, impressos, lapiseira, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro) ou outros 

materiais similares. 

d) SOMENTE SERÁ PERMITIDO o uso de caneta de tinta preta ou azul fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE, podendo ser 

eliminado do Concurso Público o candidato que se recusar a atender esta determinação. 

6.4.22 – O IBEG não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos candidatos. O local de realização das provas não 

disporá de guarda-volume. 

6.4.23 – O IBEG e a Comissão Organizadora do Concurso Público recomendam que os candidatos não levem nenhum dos objetos 

citados nos subitens “a” a “c” do item 6.4.21 no dia de realização das provas, pois o porte e/ou uso desses objetos poderá acarretar a 

eliminação do candidato do certame. 

6.4.23.1 – 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. 

6.4.24 – O IBEG se reserva o direito de, em caso de porte e/ou uso dos objetos descritos no subitem 6.4.21, não comunicar o 

candidato no local de prova da sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização durante a realização das provas. O 

fato será lavrado em relatório de sala pelos aplicadores de prova e, posteriormente, comunicado ao IBEG que, em momento 

oportuno poderá promover a eliminação do candidato do certame de acordo com o subitem 14.1, alíneas g e h, assegurando ao 

candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se, através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 

6.4.25 – Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de 
equívoco na distribuição de prova/material, o IBEG tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não per-
sonalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 

6.4.26 – Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato deverá entregar ao aplicador de prova o Cartão-Resposta, assinado e com a 

transcrição da frasenos locais indicados no local indicado no referido documento. Decorrida 1 (uma) hora de prova, o candidato 

poderá retirar-se, definitivamente, da sala e do prédio, não sendo permitido, nesse momento, sair com quaisquer anotações. O 

candidato poderá levar o caderno de questões somente 15 minutos antes do término da prova. 

6.4.27 – Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos na sala, sendo liberados somente após a 

entrega do Cartão-Resposta dos mesmos e terem seus nomes registrados em ata e nela aposicionadas suas respectivas assinaturas. 

6.4.28 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas, nem tampouco as provas serão aplicadas fora dos locais 

determinados pelo IBEG. 

6.4.29 – No dia da realização das provas, na possibilidade de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais, o IBEG realizará 
à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário autenticado pelo banco, comprovando o pagamento da taxa 
de inscrição, dentro do prazo estabelecido no edital. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBEG, na 
fase da correção da prova objetiva, se for o caso, com intuito de se verificar a efetividade da referida inscrição. Constatada a 
improcedência da inscrição, essa será cancelada, independentemente de qualquer formalidade, assim como serão considerados 
nulos todos os atos decorrentes. 
 
 

6.5 –DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
6.5.1 – Prova de Títulos (apenas para os candidatos as cargos de nível superior, aprovados na primeira etapa). A 2ª Etapa será cons-
tituída de Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, conforme especificado no QUADRO 5. 
6.5.2– Terão os títulos analisados todos os candidatos aprovados para as vagas de provimento efetivo mais o cadastro de reserva 
técnica – ver QUADRO 2. 
 

QUADRO 5 

PROVA DE TÍTULOS 

TÍTULOS / ESPECIFICAÇÃO 
 

VALOR 
POR 

TÍTULO 
 

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

TÍTULOS 

COMPROVANTE 

http://www.ibeg.org.br/
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Curso de Pós-Graduação lato sensu (especialização), na 
área específica do cargo, com carga horária mínima de 
360h, ministrado por instituição de ensino superior ou 
expedido por Instituição Oficial ou reconhecida pelo MEC. 

1,0 02 
 

Certificado de conclusão de curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu - Especializa-
ção, com a carga horária de cada disci-
plina cursada. 

Título de Mestre, na área específica do cargo, expedido 
por Instituição Oficial ou reconhecida pelo MEC. 

2,0 01 Diploma de conclusão de curso de Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

Título de Doutor, na área específica do cargo, expedido 
por Instituição Oficial ou reconhecida pelo MEC. 

2,0 01 
 

Diploma de conclusão de curso de Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

 
6.5.3 – A pontuação máxima da Prova de Títulos será de 06 (seis) pontos. 
6.5.4 – Os títulos deverão ser anexados ao sistema durante o período de inscrição. 
6.5.5 – Os títulos deverão ser anexados no sistema em sua integra, ou seja, a parte da frente e o verso. 
6.5.6 – Os títulos anexados são de inteira responsabilidade do candidato, bem como a observação da data estabelecida, arcando o 
candidato com as consequências de eventuais erros no procedimento de anexo. 
6.5.7 – Somente serão consideradas as modalidades de títulos constantes do quadro acima, sendo desconsideradas quaisquer ou-
tras entregues em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital. 
6.5.8 – Os Certificados e Diplomas deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecidos nos termos da legislação vigente. 
6.5.9 – Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para o português, por tradutor jura-
mentado, e revalidados por instituição brasileira. 
6.5.10 – Para efeito de pontuação, as digitalizações ilegíveis não serão consideradas. 
6.5.11 – Não serão aceitos títulos entregues em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital. 
 
 

7 – DA CORREÇÃO 

7.1 – A correção das questões da Prova Objetiva será feita por meio eletrônico. 

7.2 – O resultado de cada prova será a soma dos pontos obtidos em cada questão. Para cada acerto serão atribuídos os pontos 

definidos nos QUADROS 3, 3.1 e  3.2 deste Edital. 
 

8– DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA NOTA FINAL 

8.1 – O resultado da prova objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão conforme QUADROS 3, 3.1 e 3.2. deste Edital. 

8.2. A nota em cada questão OBJETIVA, feita com base nas marcações da folha de resposta, será igual a 1 (um) ponto, caso a resposta 

do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial, exceto para a prova de conhecimento específico do cargo que valerá 2 

(dois) pontos; e 0 (zero), caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova. 

8.3. Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato ao cargo descrito que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) 

de aproveitamento de cada disciplina da prova e média superior ou igual a 60% (sessenta por cento) de aproveitamento dos pontos 

totais da prova. 

8.4. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e não terão 

classificação alguma no Concurso Público. 

8.5. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva, para os cargos de nível fundamental, em ordem decrescente da 

pontuação obtida. 

8.6. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva, para os cargos de nível médio, em ordem decrescente da pontuação 

obtida. 

8.7. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva  e títulos, para os cargos de nível superior, em ordem decrescente da 

pontuação obtida. 

8.8. A pontuação máxima possível de ser obtida pelo candidato, ao final do concurso, será conforme Quadros 3, 3.1 e  3.2. 

8.9.  Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o candidato com maior idade, na forma do disposto no 

Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 . 

8.9.1.  Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios: 

a) maior número de pontos na parte da Prova de Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na parte da Prova de Língua Portuguesa; 

8.10. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das pontuações finais do concurso público. 

8.11.  A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 

8.12. Estarão automaticamente eliminados do concurso os candidatos que não estiverem classificados. 
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9 – DOS RECURSOS 

9.1. O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos: O resultado da isenção da taxa de inscrição, resultado da homologação 

das inscrições, do Gabarito preliminar e do Resultado preliminar da Prova Objetiva, Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Prova de 

Título, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição, a contar da divulgação de cada uma das publicações citadas acima. 

9.2. Os gabaritos preliminares e oficiais da prova OBJETIVA serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.ibeg.org.br. 

9.3. Para recorrer contra os resultados/publicações oficiais, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico www.ibeg.org.br, fazer 

o login utilizando CPF e Senha e seguir as instruções ali contidas. 

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

indeferido. 

9.5. Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a esse item 

será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 

9.6. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá 

para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

9.7. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico 

www.ibeg.org.br quando da divulgação do gabarito definitivo. Serão encaminhadas, via sistema, as respostas individuais aos 

candidatos. 

9.8. Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo. 

9.9. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. 

9.10. Recursos cujo teor desrespeite a banca ou qualquer membro da equipe IBEG/PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ serão 

preliminarmente indeferidos, podendo neste caso ser o candidato eliminado sumariamente do concurso. 

 

10 – DOS RESULTADOS 

10.1 – Os resultados serão disponibilizados no site www.ibeg.org.br. 

10.2 – O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no site www.ibeg.org.br . 

10.4 – O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas das provas obtidas pelos candidatos – poderá ser retirado, 

exclusivamente via Internet, no site www.ibeg.org.br, pelo número de login e senha. 

10.5 – O Resultado Final e Oficial do Concurso Público será divulgado no site www.ibeg.org.br, www.mendes.rj.gov.br e no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação nos termos deste Edital, com a lista dos nomes 

dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, por cargo, com a respectiva classificação. 
 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 – A homologação será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro e no site do IBEG: 

www.ibeg.org.br, facultada sua publicação em jornal de grande circulação local. 

11.2 – Na homologação deverá conter os nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final 

obtida, por cargo. 
 

12 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 

12.1 – O candidato convocado deverá apresentar na data designada os seguintes documentos em original e 02 (duas) cópias 
autenticadas, podendo a autenticação ser feita por servidor designado: 
a) Título de Eleitor; 
b) Comprovante de estar em dia com a justiça eleitoral; 
c) Certificado de Reservista, para os candidatos de sexo masculino; 
d) Carteira de Identidade; 
e) CPF; 
f) Certidão de casamento, se for casado(a); 
g) Certidão de nascimento dos filhos menores; 
h) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos e dos filhos de 7 a 13 anos, comprovante de matricula na escola; 
i) PIS, PASEP ou Certidão Negativa do PIS/Espelho do PIS; 
j) Diploma reconhecido pelo MEC para os cargos de nível superior, se for o caso; 
k) Certificado de conclusão de escolaridade exigida como pré requisito para o cargo, expedida por Instituição reconhecida pelo MEC; 
l) Comprovante de endereço, referente ao imóvel onde reside atualmente, de preferência conta de serviços de prestação contínua 
(período máximo de 90 dias); 

http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.mendes.rj.gov.br/
http://www.ibeg.org.br/
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m) Curso exigido nos pré requisitos de acordo com o QUADRO 01; 
n) Certidão de Antecedentes Criminais  (Fornecida pelo Cartório de Distribuição da Comarca de Mendes e da Comarca em que o 
mesmo possua domicílios), bem como da Justiça Federal; 
o) Três fotos 3X4 recentes; 
p) Laudo Médico Assinado pela Junta Médica Oficial do Município; 
q) Ser brasileiro ou naturalizado; 
r) Ter idade igual ou maior que 18 (dezoito anos) na data da posse; 
s) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo administra-
tivo;  
t) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 
11.343 de 23/08/2006; 
u) Não registrar antecedentes criminais;  
v) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do Cargo;  
x) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da 
Constituição Federal. 2.2.  
y) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO: Atestado de aptidão física/mental ; exame clínico; exame Ortopédico; exame 
Otorrinolaringológico, exame Oftamológico para o cargo, assinado por médicos habilitados, a expensas do Candidato, os mesmos 
poderão ser validados pela  Junta Médica Oficial do Município de MENDES/RJ. 
w) A critério do Médico Oficial poderão ser solicitados, ainda, entre os exames, outros exames específicos para cada cargo, dependo 
da atividade exercida, conforme for o caso. 
z) Declaração de não ocupar outro cargo público, resalvados os previstos no Art. 37, XVI – A, B, C da CF; 
a) Declaração de Bens; 
b)Registro em conselho de classe profissional. 
 

13 – DA NOMEAÇÃO E POSSE 

13.1 – O candidato deverá apresentar os documentos constantes nos subitem 12.1 para posse junto a Secretaria Municipal de 

Administração DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ . 

13.2 – O candidato convocado terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do ato de sua convocação para comparecer ao 

DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ para efeito de sua posse. 

13.3 – No caso de desistência formal da posse, prosseguir-se-á a chamada dos candidatos habilitados, observada a ordem 

classificatória. 

13.4 – O candidato habilitado fica ciente que aceitando a posse deverá permanecer na localidade para qual foi lotado, não sendo 

apreciado os pedidos de remoção antes de 3 (Três) anos de efetivo exercício, exceto nas situações prescritas em lei ou interesse da 

Administração. 

13.5 – Apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias na época da posse. 

13.6 – O candidato aprovado deverá apresentar, no ato da convocação no item 12.1 deste edital. 

13.8 – Possuir 18 anos na data da posse. 
 

14 – DAS PENALIDADES 

14.1 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas do concurso público, bem como às 

convocações divulgadas nos termos deste Edital; 

b) chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido; 

c) faltar às provas; 

d) ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão; 

e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer dos supervisores, coordenadores, 

aplicadores de provas ou autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso; 

f) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações, salvo o caderno de prova após transcorrido o tempo citado no item 

6.4.25; 

g) sair da sala antes de ter transcorrido 1h de prova; 

h) Ainda no local de prova, for surpreendido antes, durante e depois da realização da prova em comunicação (verbal, escrita, 

eletrônica ou gestual) com outras pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta, tais como livros, calculadoras, 

equipamentos de cálculo, anotações, impressos, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou 

outros materiais similares; 
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i) for surpreendido usando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop,tablet, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie; 

j) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou outros materiais 

similares; 

k) exceder o tempo de realização da prova; 

l) levar consigo o cartão-resposta ao retirar-se da sala; 

m) não permitir a coleta de impressão digital, como forma de identificação, e/ou a filmagem; 

n) fizer, em qualquer documento, ou prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata; 

o) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovam o atendimento dos requisitos fixados neste Edital; 

p) praticar atos que contrariem as normas do presente Edital; 

q) não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos complementares. 

14.2 – Se, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato utilizou-se de 

processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo este automaticamente eliminado do Concurso, devendo responder criminalmente 

pelo ato. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site 

do IBEG - www.ibeg.org.br. 

14.3 – Na inobservancia de todos os prazos estabelecidos neste edital. 
 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 – A inscrição do candidato neste Concurso implica o conhecimento das normas e condições estabelecidas no presente Edital e 

de seus anexos e na aceitação das mesmas, conforme declaração expressa no Ato da sua inscrição. 

15.2 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a 

este concurso público no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 

www.ibeg.org.br. 

15.3 – Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.  O candidato 

deverá observar e acompanhar rigorosamente as publicações a serem divulgados no site do IBEG - www.ibeg.org.br. 

 15.4 – Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o IBEG poderá proceder à coleta da impressão digital de 

todos os candidatos no dia de realização das provas, bem como por amostragem realizar vistoria e/ou revista nos mesmos, 

independentemente de denúncia. 

15.4.1- No dia de realização das provas, o IBEG poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredo-
res e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido. 

15.5 – A Empresa responsável pela organização e execução do Concurso não enviará correspondência informando os locais de 

aplicação de provas aos candidatos. Os locais de provas estarão disponíveis no site www.ibeg.org.br, sendo de inteira 

responsabilidade do Candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a 

observância de Erratas/Retificações. 

15.7 – Aos candidatos aprovados, confere-se o direito subjetivo de posse no cargo disputado, nos termos da legislação Municipal 

vigente, não gerando quaisquer outros direitos senão pela inobservância da ordem de classificação. 

15.8 – O candidato aprovado deverá manter junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ , durante o prazo de validade do 

concurso público, seu endereço atualizado e telefone, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso 

não seja possível convocá-lo por falta da citada atualização, perdendo direito à vaga do cargo para o qual foi aprovado. 

15.9 – A posse dos candidatos aprovados ocorrerá observando-se as necessidades imediatas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MENDES/RJ e de acordo com a legislação vigente. 

15.10 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ não fornecerá atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões, 

relativamente às notas de candidatos eliminados. 

15.11 – Não será fornecido ao candidato, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, documento comprobatório de aprovação 

e/ou classificação no concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro. 

15.12 – O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará à eliminação do candidato do Concurso Público. Caso 

tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - 

www.ibeg.org.br. 

15.13 – As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão às expensas do candidato. 

http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
http://www.ibeg.org.br/
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15.14 – Todas as informações a respeito do certame poderão ser obtidas junto ao site www.ibeg.org.br. 

15.15 – O resultado final do Concurso será homologado pelo PREFEITO MUNICIPAL  DE MENDES , divulgado no endereço eletrônico 

www.ibeg.org.br e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

15.16 – O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do resultado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 

MENDES, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ. 

15.17 – O candidato convocado e nomeado será submetido A Comissão de Desenvovimento Funcional, durante o período probatório, 

devendo obter desempenho satisfatório para a manutenção do vínculo com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ . 

15.18 – Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ . 

15.19 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

MENDES/RJ, 15 de dezembro de 2015. 

 

Reinaldo Medeiros Macedo 
Prefeito Municipal De Mendes/Rj 

 
 

Wallace Francisquini Vital 
Presidente Da Comissão Organizadora Do Concurso Público Da Prefeitura Municipal De Mendes/Rj 
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EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 

FASES DATA 

Publicação do Extrato do Edital 15/12/2015 

Período de inscrição  15/12/2015 a 10/01/2016 

Prazo para envio da documentação de Títulos, Experiência Profissional, atendimento especial e PCD  15/12/2015 a 10/01/2016 

Prazo para correções de dados no sistema (exceto CPF e Cargo) 15/12/2015 a 10/01/2016 

Último dia de pagamento da taxa de inscrição  11/01/2016 

Período de solicitação de isenção de taxa                                            15 a 18/12/2015 

Resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa                                            29/12/2015 

Recurso do resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa                                            30 e 31/12/2015 

Resultado final da solicitação de isenção de taxa                                            06/01/2016 

Homologação preliminar das Inscrições  13/01/2016 

Recurso da Homologação preliminar das Inscrições 14 e 15/01/2016 

Homologação final das Inscrições 19/01/2016 

Divulgação dos locais de provas 21/01/2016 

Aplicação das provas 31/01/2016 

Divulgação do gabarito das provas 01/02/2016 

Recurso da divulgação do gabarito das provas 02 a 03/02/2016 

Resultado preliminar das provas 17/02/2016 

Recurso do resultado preliminar das provas 18 a 19/02/2016 

Resultado definitivo das provas 23/02/2016 

 
MENDES/RJ, 15 de dezembro de 2015. 

 

Reinaldo Medeiros Macedo 
Prefeito Municipal De Mendes/Rj 

 
 

Wallace Francisquini Vital 
Presidente Da Comissão Organizadora Do Concurso Público Da Prefeitura Municipal De Mendes/RJ 
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EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

COD. CARGO RESUMO DAS ATIVIDADES 

100 
ARTÍFICE DE MANUTEN-

ÇÃO - BORRACHEIRO 

Manter, revisar, inspecionar e reparar a conservação e o conserto dos pneus e câmaras 
de ar; executar e conservar os aros, pneus e câmaras de ar de veículos e máquinas da 
Municipalidade; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias a execu-
ção dos serviços, e executar tarefas afins.  

101 
ARTÍFICE DE MANUTEN-

ÇÃO - ELETRICISTA DE 
AUTOS 

Executar atividades relacionadas a instalação de veículos automotores e máquinas ope-
ratrizes e tarefas afins. 

102 
ARTÍFICE DE MANUTEN-
ÇÃO - LANTERNEIRO E 

PINTOR DE AUTOS 

Executar atividades relacionadas com lanternagem e pintura de autos, bem como ou-
tras compatíveis com sua especialização 

103 
ARTÍFICE DE MANUTEN-
ÇÃO - LAVADOR DE AU-

TOS 

Providenciar a troca de óleo e de filtro, quando necessário, de todos os veículos ofici-
ais; Providenciar a lubrificação de motores e máquinas; Efetuar a lavagem e limpeza de 
todos os veículos oficiais, desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

104 
ARTÍFICE DE MANUTEN-

ÇÃO - MECÂNICO ÁLCOOL 
E GASOLINA 

Descrição das tarefas, executar serviços de manutenção em veículos automotores à 
álcool e à gasolina, desmontando, inspecionando, substituindo, reparando, lubrificando 
e ajustando, peças e/ou componentes dos sistemas de freio, suspensão, direção, 
transmissão emalar. 

105 
ARTÍFICE DE MANUTEN-
ÇÃO - MECÂNICO DIESEL 

Descrição das tarefas, executar serviços de manutenção em veículos automotores à 
diesel, desmontando, inspecionando, substituindo, reparando, lubrificando e ajustan-
do, peças e/ou componentes dos sistemas de freio, suspensão, direção, transmissão 
emalar. 

106 
ARTÍFICE DE MANUTEN-

ÇÃO - PEDREIRO 

 Transportar, carregar, descarregar materiais, servindo-se das próprias mãos ou utili-
zando carrinhos-de-mão ou ferramentas manuais, para possibilitar a sua utilização em 
diversos serviços; Escavar valas, cisternas, poços e fossas, extraindo terra e pedras, 
utilizando pás, picaretas e outras ferramentas manuais; Carregar e descarregar materi-
ais de construção; Bem como preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho; 
Demolir estruturas de concreto e alvenaria e remover revestimentos, esquadrias, co-
berturas,instalações elétricas e hidráulicas; Alimentar máquinas e equipamentos, tais 
como misturadoras, compressores e bombas;Limpar máquinas e ferramentas de sua 
responsabilidade, verificando condições de uso ereparando eventuais defeitos mecâni-
cos nas mesmas; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercí-
cio da função. 

107 
ARTÍFICE DE MANUTEN-

ÇÃO - SOLDADOR 

Unir e cortar peças de ligas metálicas, usando processos de soldagem e corte tais como 
eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma; preparar 
equipamentos, acessórios consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas; 
aplicar as estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambi-
ente. 

108 
CUIDADOR DE RESIDEN-

CIA TERAPEUTICA 

Realizar atividades de organização, manutenção e acompanhamento dos usuários de 
residências terapêuticas; participar dos programas de reabilitação psicossocial; realizar 
outras atividades correlatas à função de cuidados com os usuários das residências 
terapêuticas. 

109 MOTORISTA CAT. D 

Conduzir veículos automotores, carros de passeio, caminhões e ônibus destinados ao 
transporte de passageiros, pacientes e cargas; recolher o veículo à garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicar qualquer defeito porventura 
existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos 
de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se 
do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que 
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lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar 
o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicado-
res de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densi-
dade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e 
enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 
oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, 
identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e 
chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passagei-
ros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profis-
sional e do veículo; executar outras tarefas afins. A Jornada de trabalho diária se inicia-
rá conforme a conveniência e necessidade da Administração Pública. 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

COD. CARGO RESUMO DAS ATIVIDADES 

200 
ASSISTENTE ADMINIS-

TRATIVO 

Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, ou 
por meio de ofícios e processos ou através das ferramentas de comunicação que lhe 
forem disponibilizadas; efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requi-
sições e outros impressos; otimizar as comunicações internas e externas, mediante a 
utilização dos meios postos à sua disposição, tais como, telefone, fax, correio eletrôni-
co, entre outros; monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e 
postagem; instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de 
dados, observando prazos, normas e procedimentos legais; organizar, classificar, regis-
trar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos, relatórios, 
periódicos e outras publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os 
programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os 
processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho 
relativas à sua área de atuação; redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, 
com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial; realizar 
procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais, 
os prazos de validade, as condições de armazenagem nas diversas unidades da Admi-
nistração Municipal relacionadas às suas competências, e efetivando o registro e o 
controle patrimonial dos bens públicos; auxiliar nos processos de leilão, pregão e de-
mais modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos 
e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar 
pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cum-
primento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente 
equipamentos de proteção individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom 
funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas; propor à 
gerência imediata providências para a consecução plenade suas atividades, inclusive 
indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo 
de materiais e equipamentos; manter-se atulizado sobre as normas municipais e sobre 
a estrutura organizacional da Administração Municipal; participar de cursos de qualifi-
cação e requalificação profissional e repassar aos seus pares informações e conheci-
mentos técnicos proporcionados pela Administração Municipal; manter conduta pro-
fissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especial-
mente os princípios a legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 
razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilosas informações; tratar com zelo e 
humanidade o cidadão. 

201 
AUXILIAR DE CONSULTÓ-

RIO DENTÁRIO 

Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar 
suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao 
cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visado 
a agilização dos serviços; Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horá-
rios e disponibilidade dos profissionais; Receber os pacientes com horário previamente 
marcados, procurando identificá-los averiguando as necessidades e o histórico dos 
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mesmos; Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: 
segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instru-
mentos odontológicos; Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado 
para restauração dentária; Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem 
como procede a troca de brocas; Preencher com dados necessários a ficha clínica do 
paciente, após o exame clínico ter sido realizado pelo dentista; Fazer a separação do 
material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo profissional;  Zelar 
pela boa manutenção de equipamentos e peças; Preparar, acondiciona e esteriliza 
materiais e equipamentos utilizados; Colaborar com limpeza e organização do local de 
trabalho; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de pro-
moção da saúde, prevenção de agravos e curativos; e da garantia de atendimento da 
demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; 
responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 
realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos de 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; participar 
das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização 
dos dados disponíveis;Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determina-
das pelo superior imediato. 

202 FISCAL DE OBRAS 

Fazer cumprir a legislação municipal relativa a edificações, parcelamento, uso e ocupa-
ção do solo e demais disposições da legislação urbanística. Colaborar na coleta de da-
dos e informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal.Desempenhar outras 
tarefas concernentes à fiscalização de obras.Sugerir medidas que visem o aperfeiçoa-
mento da legislação municipal.Executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas. 

203 FISCAL DE POSTURAS 

Fazer cumprir a legislação municipal relativa a posturas e demais disposições de políti-
ca administrativa, inclusive legislação ambiental, mediante: Afiscalização permanente; 
A lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para apli-
cação de multa; A interdição do estabelecimento; A apreensão de bens e mercadorias; 
O cumprimento de diligências; Informações e requerimentos que visem à expedição de 
autorização, licença, permissão e concessão. Colaborarna coleta de dados e informa-
ções necessárias ao Cadastro Técnico Municipal; Sugerir medidas que visem o aperfei-
çoamento da legislação municipal; Executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas. 

204 FISCAL DE TRIBUTOS 

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, orientando o contribuinte quanto a 
aplicação da legislação; executar atividades externas necessárias ao levantamento ou 
arbitramento da receita bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos, bem 
como realizar quaisquer diligências no cumprimento de suas atribuições, inclusive em 
serviços de plantão; lavrar termo de início de ação fiscal, notificações, intimações, auto 
de infração, aplicação de multas; realizar levantamento de serviço fiscal básico, verifi-
car e analisar livros contábeis e outros documentos auxiliares à fiscalização; emitir 
documentos necessários à ação fiscal, inclusive relatórios de controle e acompanha-
mento, inscrição, cancelamento e alteração de razão social; informar e dar parecer 
para decisão superior em processos e relatórios à ação fiscal, inclusive quando objeto 
de mandatos de segurança e ação jurídicas em geral; realizar diligências para fins de 
conferência das guias de ICMS e de DIPAM. Executar outras atividades inerentes à área 
fiscal a critério da Administração Superior.  

205 FISCAL SANITÁRIO 

Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento,  
mediante: fiscalização permanente;A lavratura de autos de infração e encaminhamen-
to à unidade competente para aplicação de multa;A interdição do estabelecimento; 
A apreensão de bens e mercadorias; O cumprimento de diligências; Informações e 
requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão e concessão. 
Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico Munici-
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pal. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal. Realizar 
ações de atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local. Executar outras ativida-
des correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

206 TÉCNICO AMBIENTAL 

Vistorias e fiscalização em atividades potencialmente poluidoras com finalidade de 
emissão e controle dos Alvarás de Localização e Funcionamento. Auxilia as demais 
secretarias fazendo a interface das atividades dessas e seus os aspectos ambientais. 
Faz vistorias e emite parecer para definir as autorizações de abate, substituição ou 
poda de árvores quando solicitados. Auxilia no controle e monitaramento das opera-
ções das ETA’s e Aterro Sanitário ETE’s. Desenvolver soluções para problemas ambien-
tais como poluição do solo, água e ar, descarte de resíduos sólidos, entre outros; 
acompanhar exploração dos recursos naturais, elaborar projetos de sistemas hidráuli-
cos e recuperação de áreas degradadas. Proporcionar suporte técnico especializado à 
execução das políticas municipais de meio ambiente; executar outras atividades corre-
latas ao cargo. 

207 
TÉCNICO DE LABORATÓ-

RIO 

Efetuar a colheita de material, empregando as técnicas e instrumentos adequados; 
manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especifica-
ções, para realização dos exames requeridos; realizar exames hematológicos, coprol-
cos, de urina e outros, aplicando técnicas específicas e utilizando aparelhos e reagen-
tes apropriados, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos; registrar os resul-
tados dos exames em formulários específicos, anotando os dados e informações rele-
vantes, para possibilitar a ação médica; zelar pela conservação dos equipamentos que 
utiliza; controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de estoque 
para, oportunamente, solicitar suprimento; executar outras atribuições afins. 

208 
TÉCNICO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

Supervisionar as atividades ligadas á segurança do trabalho, visando assegurar condi-
ções que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de 
trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. Promover inspe-
ções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as pro-
vidências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e consci-
entizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho. Preparar progra-
mas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscienti-
zação e divulgação de normas de segurança, visando ao desenvolvimento de uma ati-
tude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho. Determinar a utili-
zação pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como 
indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições 
assim o exigirem, visando à redução dos risco à segurança e integridade física do traba-
lhador. Colaborar nos projetos de modificações prediais ou novas instalações da em-
presa, visando a criação de condições mais seguras no trabalho. Pesquisar e analisar as 
causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, toman-
do as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir 
as condições insalubres causadoras dessas doenças. Promover campanhas, palestras e 
outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as normas de segurança e 
higiene do trabalho, bem como para informar e conscientizar o trabalhador sobre ati-
vidades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das 
atividades de treinamento e divulgação. Supervisionar os serviços de cantina, vigilância 
e portaria, visando garantir o bom atendimento ao público interno e visitante. Distribu-
ir os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equi-
pamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando 
à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador. Levantar e estu-
dar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, anali-
sando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas. Elaborar 
planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a in-
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cêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente. Preparar programas de 
treinamento, admissional e de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo progra-
mas de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de segurança, visan-
do ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à seguran-
ça do trabalho. Avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando o acidentado 
para recebimento de atendimento médico adequado. Realizar inspeções nos locais de 
trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências necessá-
rias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcioná-
rios quanto a atitudes de segurança no trabalho. 
 

209 
TÉCNICO EM CONTABILI-

DADE 

Para atender a Diretoria de Contabilidade e a Controladoria Municipal. Fazer análise de 
balanço, verificar contas de resultado, estoque, patrimônio, conhecimento da Lei de  
Responsabilidade Fiscal, licitação, análise e liquidez, contabilidade pública, lançamen-
tos. Conhecimento de informática e internet. Elaborar relatórios para o TCE e TCU. 
 

210 
TECNICO EM EDIFICA-

ÇÕES 

Calcular, orçar, dirigir e fiscalizar a construção, reformas e ampliações de edifícios pú-
blicos, estradas vicinais, praças de esportes e as obras complementares respectivas; 
executar projetos urbanísticos, elaborar orçamentos para construção de prédios públi-
cos e praças de esportes, cálculos de estruturas de concreto armado e metálicas bem 
edifícios públicos; realizar em laboratórios especializados estudos, ensaios e pesquisas 
relacionadas com o aproveitamento de matérias primas, processos de industrialização 
ou de aplicação de produtos variados; fazer cálculos específicos para a confecção de 
mapas e registros cartográficos; elaborar laudo de avaliação para fins administrativos, 
fiscais ou judiciais, mediante vistoria dos imóveis; examinar processos e emitir parece-
res de caráter técnico; prestar informações a interessados; acompanhar execução do 
plano diretor; inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios, hos-
pitais, obras e proceder a fiscalização; desempenhar tarefas afins.  

211 
TÉCNICO EM ENFERMA-

GEM 

Realizar anotações no livro de plantão e, quando não houver enfermeiro responsável 
pela unidade, passará o plantão; realizar a supervisão e executar, quando necessário, 
as ações de pré e pós consulta, de acordo com cada programa e subprograma, segun-
do as causas das patologias mencionadas, medicamentos administrados, podendo 
esclarecer os efeitos colaterais e gerais; realizar curativos com dreno e sonda, retirada 
de pontos, aspiração de secreção, orofaríngea, de traqueostomia e entubação; realizar 
o preparo e arrumação com total assepsia do instrumental dentro do centro cirúrgico; 
realizar os procedimentos de enfermagem na paracentese abdominal, diálise peritonial 
e hemodiálise; aplicar técnicas adequadas no manuseio de pacientes com moléstias 
infecto contagiosas; realizar o controle de estoque de medicamentos, material e ins-
trumental médico, a fim de solicitar reposições, quando necessário; realizar assistência 
de enfermagem à gestante, no período pré-natal, à parturiente e puérpera; aplicar 
todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob supervisão médica e/ou do en-
fermeiro e,na ausência desses profissionais, procurar comunicar tal fato; realizar tare-
fas do circulante de sala em centro cirúrgico; realizar assistência de enfermagem ao 
recém-nascido; realizar cuidados de enfermagem no período pré e pós-operatório; 
realizar preparo psicológico do paciente para os mais diversos procedimentos realiza-
dos com ele, dentro da unidade hospitalar; realizar o conforto do paciente e restrição 
no leito; realizar o transporte do paciente; realizar sondagens nasogástricas, aspirações 
e eliminações gástricas; realizar controle de líquidos ingeridos, infundidos e elimina-
dos, sob sua responsabilidade e supervisão do enfermeiro; realizar técnicas de oxignio-
terapia e inaloterapia; realizar aplicação de calor e frio, medicação tópica, retal e insti-
lação; realizar assistência e cuidados de enfermagem, ao paciente agonizante e ao 
morto; participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar ações de 
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educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; Realizar 
ações de imunização; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade; Realizar ações de 
atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as 
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;executar as demais atividades 
previstas para a Classe de Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Saúde, quando neces-
sários ao serviço da unidade; desempenhar outras atribuições afins e as que vierem a 
ser delegadas pelo enfermeiro, sob sua supervisão. 

212 TÉCNICO EM QUÍMICA 

Programar, organizar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas com a opera-
ção das unidades de tratamento de água e esgoto; Controlar o estoque de produtos 
químicos, preparar reagentes, realizar e interpretar as análises físico-químicas, compa-
rando-as com a legislação vigente; Coletar amostras de água para análises de controle 
operacional; Estudar e sugerir medidas destinadas a simplificar o trabalho, otimizar 
processos e reduzir custos;Observar a aplicação de leis, normas e regulamentos, inclu-
sive responsabilizar-se pelo preenchimento e envio dos mapas de controle de utiliza-
ção de produtos químicos ao órgão competente, bem como providenciar a habilitação 
e o licenciamento quando e nas épocas necessárias; Fazer os registros dos resulta-
dos;Zelar pela conservação e guardados aparelhos e materiais de laboratório; Proceder 
à esterilização dos materiais de uso; Documentar as análises e exames realizados; Ori-
entar auxiliares e apresentar sugestões; Apresentar relatórios periódicos com resumo 
das análises, demonstrando valores que apresentarem resultados em desconformida-
de, valores máximos e mínimos, com observação quanto ao atendimento com as nor-
mas dos valores e número de análises; Orientar aos operadores quanto aos procedi-
mentos dos processos de tratamento de água, esgoto bem como das análises físico-
químicas; Orientar aos operadores da ETA quantos as dosagens dos produtos químicos 
utilizados no tratamento; Executar outras tarefas correlatas. 

213 EDUCADOR SOCIAL 

Cuidados com crianças e adolescentes; noções sobre desenvolvimento infanto-juvenil; 
noções sobre ECA; SUAS; Sistema de Justiça e PNCFC. Cuidados com a moradia 
(organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, dentre outros). 
Parâmetros de funcionamento. Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 
Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de 
desenvolvimento de cada criança ou adolescente); Auxílio à criança e ao adolescente 
para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da 
identidade; Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento 
de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; 
Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no 
cotidiano. Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível 
superior deverá também participar deste acompanhamento; Apoio na preparação da 
criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior. E outras tarefas correlatas. 

NÍVEL SUPERIOR 

 COD. CARGO RESUMO DAS ATIVIDADES 

300 

ADVOGADO 

Representar em juízo ou fora dele o Município e seus interesses, nas ações em que for 
autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando 
assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a 
audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses. Estuda a matéria 
jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros 
documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou apura as 
informações levantadas, inquirindo quem necessário, as testemunhas e outras pessoas 
e tomando medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; 
prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o 
procedimento adequado, para apresentá-lo em juízo; acompanha o processo em todas 
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as suas fases, requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir 
seu trâmite legal até a decisão final do litígio; representa a parte de que é mandatário 
em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear uma 
decisão favorável; redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas 
e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, 
trabalhista, penal ou outras aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao 
assunto em questão, para utilizá-los na defesa da Prefeitura.  Orientar a Prefeitura com 
relação aos seus direitos e obrigações legais.  

301 

ARQUITETO 

Realizar estudos urbanísticos e formular recomendações, objetivando orientar o de-
senvolvimento do município; elaborar projetos urbanísticos, paisagísticos e arquitetô-
nicos; orientar e fiscalizar a execução de projetos; participar da fiscalização das postu-
ras urbanísticas; analisar projetos de obras particulares, de loteamento, desmembra-
mento e remembramento de terrenos; realizar estudos e elaborar projetos, objetivan-
do a preservação do patrimônio histórico do Município; executar outras atribuições 
afins. 

302 

ASSISTENTE SOCIAL 

Elaborar, Implementar, e Executar políticas de ação que subsidiem propostas na área 
social. Elaborar, Implementar e Executar projetos na área social, baseados na 
identificação das necessidades individuais e coletivas, visando o atendimento e a 
garantia dos direitos enquanto cidadãos da população usuária dos serviços 
desenvolvidos pela Instituição. Encaminhar providências e orientação social à 
população usuária dos serviços desenvolvidos pelo Município. Propor e administrar 
benefícios sociais no âmbito da comunidade usuária dos serviços municipais. Planejar e 
desenvolver pesquisas para análise da realidade social e para encaminhamento de 
ações relacionadas a questões que emergem no âmbito de ação social no município. 
Propor, coordenar e avaliar treinamentos e supervisão, buscando a atualização 
profissional e capacitação continuada. Acompanhar e avaliar os métodos disciplinares 
do Abrigo Municipal. Realizar perícia técnica, laudos e pareceres técnicos relacionados 
à matéria específica do serviço social, e outras tarefas correlatas. estimular e 
acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em conjunto com 
as Equipes de ESF; Identificar no território, junto com as Equipes de ESF, valores e 
normas culturais das famílias e da comunidade que possam contribuir para o processo 
de adoecimento; Discutir e realizar visitas domiciliares com as ESF, desenvolvendo 
técnicas para qualificar essa ação de saúde; Possibilitar e compartilhar técnicas que 
identifiquem oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na 
comunidade desenvolver junto com os profissionais das ESF estratégias para identificar 
e abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e a outras drogas. 
Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de 
vida da população que subsidiem a formulação dos planos de Assistência 
Social;Formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços próprios da 
Assistência Social, em órgãos da Administração Pública, empresas e organizações da 
sociedade civil;Elaborar, executar e avaliar os planos municipais, estaduais e nacional 
de Assistência Social, buscando interlocução com as diversas áreas e políticas públicas, 
com especial destaque para as políticas de Seguridade Social;Formular e defender a 
constituição de orçamento público necessário à implementação do plano de 
Assistência Social; Favorecer a participação dos(as) usuários(as) e movimentos sociais 
no processo de elaboração e avaliação do orçamento público;Planejar, organizar e 
administrar o acompanhamento dos recursos orçamentários nos benefícios e serviços 
sócioassistenciais nos Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Realizar estudos sistemáticos 
com a equipe dos CRAS e CREAS, na perspectiva de análise conjunta da realidade e 
planejamento coletivo das ações, o que supõe assegurar espaços de reunião e reflexão 
no âmbito das equipes multiprofissionais; Contribuir para viabilizar a participação 
dos(as) usuários(as) no processo de elaboração e avaliação do plano de Assistência 
Social; prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública, empresas 
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privadas e movimentos sociais em matéria relacionada à política de Assistência Social e 
acesso aos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; Estimular a organização 
coletiva e orientar(as) os usuários(as) e trabalhadores(as) da política de Assistência 
Social a constituir entidades representativas;Instituir espaços coletivos de socialização 
de informação sobre os direitos sócio-assistenciais e sobre o dever do Estado de 
garantir sua implementação;Assessorar os movimentos sociais na perspectiva de 
identificação de demandas, fortalecimento do coletivo, formulação de estratégias para 
defesa e acesso aos direitos;Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e 
pareceres sobre acesso e implementação da política de Assistência Social; Realizar 
estudos sócio-econômicos para identificação de demandas e necessidades sociais; 
Organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos 
CRAS e CREAS; Exercer funções de direção e/ou coordenação nos CRAS, CREAS e 
Serviço de Acolhimento Institucional;Fortalecer a execução direta dos serviços sócio-
assistenciais pelas prefeituras, governo do DF e governos estaduais, em suas áreas de 
abrangência; Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede de 
atendimentos públicos e privados; Prestar assessoria e supervisão às entidades não 
governamentais que constituem a rede sócio-assistencial; Participar nos Conselhos 
municipais, estaduais e nacional de Assistência Social na condição de 
conselheiro(a);Atuar nos Conselhos de Assistência Social na condição de secretário(a) 
executivo(a);Prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva de fortalecimento do 
controle democrático e ampliação da participação de usuários(as) e trabalhadores(as); 
Organizar e coordenar seminários e eventos para debater e formular estratégias 
coletivas para materialização da política de Assistência Social; Participar na 
organização, coordenação e realização de conferências municipais, estaduais e nacional 
de Assistência Social e afins; Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento 
do protagonismo dos(as) usuários(as); Acionar os sistemas de garantia de direitos, com 
vistas a mediar seu acesso pelos(as) usuários(as); Acolhida, escuta qualificada, oferta 
de informações e realização de encaminhamentos às famílias no CRAS e 
CREAS;Planejamento e implementação do PAIF e PAEFI; Mediação de grupos de 
famílias do PAIF, SCFV e PAEFI; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos 
acompanhados no CREAS, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, 
considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de 
atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS e 
CREAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de 
convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 
Contribuir na educação permanente dos profissionais da Assistência SocialParticipação 
das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, estudos de 
casos e demais atividades correlatas; Acompanhamento de famílias encaminhadas 
pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou 
no CRAS;Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e 
desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações 
de risco; Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  
Alimentação de sistema de informação e registros das ações desenvolvidas; Realização 
de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa de direito;Participação de reuniões para avaliação 
das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; 
para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento 
dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e 
procedimentos.Elaboração e atualização, em conjunto com o/a coordenador(a) e 
demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do Serviço de Acolhimento 
Institucional;Acompanhamento dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à 
reintegração familiar; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e 
demais funcionários do Serviço de Acolhimento Institucional;Apoio e 
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acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores do Serviço 
de Acolhimento Institucional; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto 
com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao 
acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias no Serviço de 
Acolhimento Institucional;Organização das informações das crianças e adolescentes e 
respectivas famílias do Serviço de Acolhimento Institucional, na forma de prontuário 
individual;Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e 
Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e 
adolescente do Serviço de Acolhimento Institucional apontando: i. possibilidades de 
reintegração familiar; ii. necessidade de aplicação de novas medidas; ou, iii. quando 
esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de 
encaminhamento para adoção; Preparação, da criança / adolescente em situação de 
acolhimento para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador(a)/educadora(a) de 
referência);Mediar no Serviço de Acolhimento Institucional, em parceria com o 
educador/cuidador de referência, o processo de aproximação e fortalecimento ou 
construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso. 

303 

CONTADOR 

Organizar os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, planejando, supervisio-
nando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigên-
cias legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orça-
mentária e ao controle. Planejar o sistema de registros e operações às necessidades 
administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentá-
rio; supervisionar os trabalhos de contabilização de documentos, analisando os e orien-
tando seu procedimento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; 
inspecionar regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se 
os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para 
fazer cumprir as exigências legais e administrativas; controlar e participar dos trabalhos 
de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e 
emendando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 
proceder e orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, 
para apropriar custos de bens e serviços; supervisionar os cálculos de reavaliação do 
ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou par-
ticipar desses trabalhos, adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a 
aplicação correta das disposições legais pertinentes; organizar e assinar balancetes, 
balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar 
resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da Prefei-
tura; preparar a declaração de imposto de renda da Prefeitura, segundo a legislação 
que rege a matéria, para apurar o valor do tributo devido; elaborar relatórios sobre a 
situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura, apresentando dados esta-
tísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao rela-
tório da diretoria; assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis, adminis-
trativos e orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas contábeis, 
afim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos 
referidos setores. Realizar trabalhos de auditoria contábil. Realizar perícias e verifica-
ções judiciais ou extrajudiciais. Planejar sistema de registros e operações, atendendo as 
necessidades administrativas e as exigências legais. Supervisionar os trabalhos de con-
tabilização de documentos, analisando e orientando seu processamento. Inspecionar 
regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando registros efetu-
ados e documentos que deram origem. Controlar e participar dos trabalhos de análise 
e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e emendando possíveis erros. 
Orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apro-
priar custos de bens e serviços. Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstra-
tivo de contas, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados parciais e 
gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do órgão. Elaborar relatórios 
sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando dados 
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estatísticos e pareceres técnicos. Executar outras tarefas correlatas às descritas. 

304 

ENFERMEIRO 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando 
processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da 
saúde individual ou coletiva. Identifica as necessidades de enfermagem, realizando 
entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada, para 
preservar e recuperar a saúde; elabora plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de 
enfermagem no período de trabalho; executa diversas tarefas de enfermagem, como 
administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitoramento e 
aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação 
ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, 
cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, 
valendose dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível 
de bem estar físico, mental e social dos pacientes; executa tarefas complementares ao 
tratamento médico especializado, em casos de cateterismos cardíacos, transplante de 
órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, para 
assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; efetua testes de 
sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leitura das reações, para 
obter subsídios diagnósticos; faz curativos, imobilizações especiais e ministra 
medicamentos e tratamentos em situações de emergência, empregando técnicas 
usuais ou específicas, para atenuar as conseqüências dessas situações; adapta o 
paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, 
realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua 
sensação de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; presta 
cuidados postmortem; proceder à eliminação, execução ou supervisão e avaliação de 
planos de assistência a pacientes geriátricos, , para auxiliá-los no processo de 
adaptação e reabilitação; fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às 
atividades elaborando escalas de serviço e atribuições diárias e especificando e 
controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; coordena e supervisiona o 
pessoal da equipe de enfermagem, observando-o, entrevistando-o e realizando 
reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência 
aos pacientes; requisita e controla entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a 
receita médica devidamente preenchida e dando saída no “livro de controle”, para 
evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais; avalia a assistência de 
enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as atividades, 
para estudar o melhor aproveitamento do pessoal; planeja, organiza e administra 
serviços em unidades de enfermagem ou em instituições de saúde, desenvolvendo 
atividades técnico administrativas na elaboração de normas, instruções, roteiros e 
rotinas específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos, no 
sentido de servir de apoio a atividades afins; executa trabalhos específicos em 
cooperação com outros profissionais, ou assessora em assuntos de enfermagem, 
emitindo pareceres, para realizar levantamentos, identificar problemas, estudar 
soluções, elaborar programas e projetos e desenvolvimentos, identificar problemas, 
estudar soluções, elaborar programas, projetos e desenvolver pesquisas; implanta 
normas e medidas de proteção, orientando e controlando sua aplicação, para evitar 
acidentes; registra as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas 
em relação ao paciente, anotando-os no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, 
relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da 
doença, possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; planeja 
e desenvolve o treinamento sistemático em serviço, para pessoal da equipe de 
enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada, para 
aperfeiçoar o trabalho do pessoal recém admitido, aprimorar ou introduzir novas 
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técnicas de enfermagem e melhorar os padrões de assistência.  
 

305 

ENFERMEIRO ESF 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando 
processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da 
saúde individual ou coletiva. Identifica as necessidades de enfermagem, realizando 
entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada, para 
preservar e recuperar a saúde; elabora plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de 
enfermagem no período de trabalho; executa diversas tarefas de enfermagem, como 
administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitoramento e 
aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação 
ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, 
cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, efetua 
testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leitura das reações, 
para obter subsídios diagnósticos; faz curativos, imobilizações especiais e ministra 
medicamentos e tratamentos em situações de emergência, empregando técnicas 
usuais ou específicas, para atenuar as conseqüências dessas situações;faz estudos e 
previsão de pessoal e materiais necessários às atividades elaborando escalas de serviço 
e atribuições diárias e especificando e controlando equipamentos, materiais 
permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem; coordena e supervisiona o pessoal da equipe; requisita e controla 
entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente 
preenchida e dando saída no “livro de controle”, para evitar desvios dos mesmos e 
atender às disposições legais; avalia a assistência de enfermagem, analisando e 
interpretando dados estatísticos e registrando as atividades, para estudar o melhor 
aproveitamento do pessoal; planeja, organiza e administra serviços, desenvolvendo 
atividades técnico administrativas na elaboração de normas, instruções, roteiros e 
rotinas específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos, no 
sentido de servir de apoio a atividades afins; executa trabalhos específicos em 
cooperação com outros profissionais, ou assessora em assuntos de enfermagem, 
emitindo pareceres, para realizar levantamentos, identificar problemas, estudar 
soluções, elaborar programas e projetos e desenvolvimentos, identificar problemas, 
estudar soluções, elaborar programas, projetos e desenvolver pesquisas; implanta 
normas e medidas de proteção, orientando e controlando sua aplicação, para evitar 
acidentes; registra as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas 
em relação ao paciente, anotando-os no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, 
relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da 
doença, possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; planeja 
e desenvolve o treinamento sistemático em serviço, para pessoal da equipe de 
enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada, para 
aperfeiçoar o trabalho do pessoal recém admitido, aprimorar ou introduzir novas 
técnicas de enfermagem e melhorar os padrões de assistência.  Gerente da Unidade de 
ESF. 
-Realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consulta de enfermagem, 
procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, observadas as 
disposições legais da profissão; Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS 
em conjunto com os outros membros da equipe; Contribuir, participar, e realizar 
atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da 
equipe;Realizar o gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
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funcionamento da UBS. 

306 

ENGENHEIRO CIVIL 

Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar 
investigações e levantamentos técnicos, definir a metodologia de execução, desenvol-
ver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especifica equipamentos, materiais 
e serviços. Orçar a obra, compõe custos unitários de mão de obra, equipamentos, ma-
teriais e serviços, apropria custos específicos e gerais da obra. Executar a obra de cons-
trução civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisi-
onar segurança e aspectos ambientais da obra. Prestar consultoria técnica aos órgãos, 
perícia projetos e obras (laudos e avaliações), avalia dados técnicos e operacionais, 
programa inspeção preventiva e corretiva e avalia relatórios de inspeção. Controla a 
qualidade da obra, aceita ou rejeita materiais e serviços, identifica métodos e locais 
para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e docu-
mentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de 
desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório. Par-
ticipar de programa de treinamento, quando convocado, participa ainda, conforme a 
política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática, e outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

307 

FARMACÊUTICO 

Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de 
medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias 
de origem animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de 
técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender 
as receitas médicas, odontológicas e veterinárias e a outros propósitos. subministra 
produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou 
melhorar o estado de saúde de pacientes; controlam entorpecentes e produtos 
equiparados, anotando sua saída em mapas, guias e livros, segundo os receituários 
devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; faz análises clínicas de 
exudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, fezes, líquor, saliva e outros, 
valendo-se de diversas técnicas específicas, para complementar o diagnóstico de 
doenças; fiscaliza farmácias, drogarias, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas 
periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no 
cumprimento da legislação vigente; assessora autoridades superiores, preparando 
informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer 
subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos. 
coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção 
Básica/Saúde da Família; auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das 
ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família;  
promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos 
profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que 
disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; assegurar a dispensação adequada dos 
medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica na Atenção 
Básica/Saúde da Família; elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, 
estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da 
Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de 
responsabilidade; treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da 
Família para o cumprimento das atividades referentes à Assistência Farmacêutica 
 

308 

FISIOTERAPEUTA 

Educar, prevenir e assistir fisioterapêutica coletiva e individual, inserido e trabalhando 
de forma interdisciplinar, de forma a: Participar de equipes multiprofissionais destina-
das a planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesqui-
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sas ou eventos em Saúde Pública; Contribuir no planejamento, investigação e estudos 
epidemiológicos; Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área 
de atuação; Integrar os órgãos colegiados de controle social; Participar de câmaras 
técnicas de padronização de procedimentos em saúde coletiva; Participar de equipes 
multiprofissionais destinadas ao planejamento, a implementação, ao controle e a exe-
cução de projetos e programas de ações básicas de saúde;Participar do planejamento e 
execução de treinamentos e reciclagens de recursos humanos em saúde; Promover 
ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade 
funcional laborativa; Analisar os fatores ambientais, contributivos ao conhecimento de 
distúrbios funcionais laborativos; Desenvolver programas coletivos, contributivos à 
diminuição dos riscos de acidente de trabalho; Integrar a equipe de Vigilância Sanitá-
ria; Cumprir e fazer cumprir a legislação de Vigilância Sanitária; Encaminhar às autori-
dades de fiscalização profissional, relatórios sobre condições e práticas inadequadas à 
saúde coletiva e/ou impeditivas da boa prática profissional; Integrar Comissões Técni-
cas de regulamentação e procedimentos relativos a qualidade, a eficiência e aos riscos 
sanitários dos equipamentos de uso em Fisioterapia; Verificar as condições técnico-
sanitárias das empresas que ofereçam assistência fisioterapêutica à coletividade. Exe-
cutar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adoles-
cente, mulher, adulto e idoso, intervindo na prevenção, através da atenção primária e 
também em nível secundário e terciário de saúde para realizar procedimentos tais co-
mo: imobilizações de fraturas, mobilização de secreções em pneumopatas, tratamento 
de pacientes com AVC na fase de choque, tratamento de pacientes cardiopatas durante 
o pré e pós cirúrgico, analgesia através da manipulação e do uso da eletroterapia. Rea-
lizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas 
e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados, encaminhando à serviços 
de maior complexidade,quando julgar necessário; Prestar atendimento pediátrico a 
pacientes portadores de doenças neurológicas com retardo no DNPM (desenvolvimen-
to neuropsicomotor), mal formações congênitas, distúrbios nutricionais, afecções respi-
ratórias, deformidades posturais; Realizar técnicas de relaxamento, prevenção e anal-
gesia para diminuição e/ou alívio da dor, nas diversas patologias ginecológicas;No pré-
natal e puerpério, devido as modificações gravídicas locais e gerais, Desenvolver ativi-
dades físicas e culturais para a terceira idade, Orientar a família ou responsável, quanto 
aos cuidados com o idoso ou paciente acamado; Desenvolver programas de atividades 
especificas para patologias como obesidade , Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes 
Melitus, Tuberculose e Hanseníase ; Atuar de forma integral às famílias, através de 
ações interdisciplinares e intersetoriais, visando assistência e a inclusão social das pes-
soas portadores de deficiências, incapacitadas e desassistidas. 

309 

FONOAUDIÓLOGO 

Avaliar e diagnosticar, orientar, realizar e desenvolver terapia (habilitação/reabilitação), 
monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiólogicos envolvidos na função 
auditiva periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articu-
lação da fala, na voz, na fluência, no sistema miofuncional orofacial e cervical e na de-
glutição.Realizar o teste da orelhinha; Participar de equipe multiprofissional, visando o 
planejamento, programação, execução e avaliação de atividades educativas e preven-
tivas na área de saúde; 
Participar de pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços, 
elaboração e adequação de protocolos, programas, normas e rotinas, visando a siste-
matização e melhoria da qualidade das ações de saúde;Realizar registros e análise das 
atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos;Incentivar e assessorar o 
controle social em saúde;Ministrar palestras ou cursos quando solicitado;Atuar como 
assistente técnico, em processos judiciais, quando solicitado;Prestar atendimento ao 
cidadão, na sua área de atuação, quando solicitado;Participar de comissões e grupos 
de trabalho diversos sempre que solicitado;Realizar ações de atenção a saúde confor-
me a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades 
e protocolos da gestão local. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atri-
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buídas. 
 

310 

GINECOLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa 
ações para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua peri-
cias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos 
da área medica especialmente na área de Ginecologia . Integrar a equipe multiprofissi-
onal de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e proce-
dimentos operacionais; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técni-
co-científico das Unidades de saúde; Executar atividades médicas-sanitárias incluindo 
procedimentos cirúrgicos de pequeno porte;Participar de equipe multidisciprofissional 
na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando dados de morbidade, e mortalida-
de, verificando a situação de saúde das gestantes, para o estabelecimento de priorida-
des; Participar de equipe multiprofissional, visando o planejamento, programação, 
execução e avaliação de atividades educativas e preventivas na área de saúde; 
Participar de pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços, 
elaboração e adequação de protocolos, programas, normas e rotinas, visando a siste-
matização e melhoria da qualidade das ações de saúde;Realizar registros e análise das 
atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos;Incentivar e assessorar o 
controle social em saúde;Ministrar palestras ou cursos quando solicitado;Atuar como 
assistente técnico, em processos judiciais, quando solicitado;Prestar atendimento ao 
cidadão, na sua área de atuação, quando solicitado;Participar de comissões e grupos 
de trabalho diversos sempre que solicitado; Realizar ações de atenção a saúde confor-
me a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades 
e protocolos da gestão local. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atri-
buídas. 
 

311 

MÉDICO DO TRABALHO 

Realizar exames pré-admissionais de candidatos a ocupação de cargos; visitas e inspe-
ções de locais de trabalho a fim de verificar a proteção ao trabalha dor e a utilização de 
equipamentos de segurança; proceder a realização de exame médico para constatação 
ou não de doenças profissionais; executar atendimento de urgência em casos de aci-
dentes de trabalho ou alteração aguda de saúde, orientando , encaminhando e/ou 
executando a terapêutica adequada; propor medidas que visem maior segurança do 
trabalho e a correção de fatores nocivos à higiene ambiental; proceder exames de 
gestantes para determinação de licença no período de proteção a maternidade; VII - 
realizar estudos e campanhas educativas visando a redução de incidência de acidentes 
e doenças profissionais; coletar dados estatísticos e realizar comparação dos diferen-
tes momentos de campanhas educativas visando a eficácia das mesmas;realizar estu-
dos sobre a relação trabalho-doença e, a partir dos resultados, propor medidas para 
que o trabalho passe a ser um fator de equilíbrio; prestar esclarecimento sobre laudos 
médicos; requisitar analisar e interpretar os resultados dos exames e diagnósticos 
complementares; classificar os graus de insalubridade ou periculosidade no trabalho 
para tomar as providências cabíveis; esclarecer e orientar os trabalhadores quanto ao 
diagnóstico e prescrição de medicamentos; supervisionar, orientar e executar campa-
nhas educativas dos trabalhadores, a fim de reduzir a incidência de acidentes e de 
doenças profissionais; emitir laudos pareceres sobre assuntos de sua área de compe-
tência; apresentar relatórios periódicos de suas atividades; realizar estudos em inqué-
ritos sobre os níveis de saúde do trabalhador e sugerir medidas; supervisionar, coor-
denar e/ou assessorar atividades inerentes ao cargo; respeitar a ética médica; planejar 
e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar 
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou parti-
cular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras 



 

34 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mendes/RJ  

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao cargo.  
 

312 

MÉDICO ESF 

Realizar consulta e atendimento médico, exames, levantar hipóteses diagnósticas, 
solicitar exames complementares, interpretar dados de exame clínico e 
complementares, diagnosticar estado de saúde de clientes, discutir diagnóstico, 
prognóstico e tratamento com clientes, responsáveis e familiares. Realizar 
atendimentos de urgência e emergência e visitas domiciliares. Planejar e prescrever 
tratamento aos clientes, praticar intervenções, receitar drogas, medicamentos e 
fitoterápicos. Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e 
demissão dos servidores em especial daqueles expostos a maior risco de acidentes de 
trabalho ou de doenças profissionais. Implementar medidas de segurança e proteção 
do trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de controle de vetores e 
zoonoses. Elaborar e executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas 
higiênico- dietéticas e ministrar tratamentos preventivos. Realizar os procedimentos de 
readaptação funcional instruindo a administração da Instituição para mudança de 
atividade do servidor. Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e 
execução de programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto 
os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros. 
Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios 
e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua 
responsabilidade; Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea;  encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de 
forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; Realizar e participar das atividades de Educação 
Permanente de todos os membros da equipe;Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

313 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Planejamento, supervisão, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e 
controle das zoonoses no município; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade, fornecer dados estatísticos; Prestar assessoramento técnico aos 
criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os animais; planejar e desenvolver 
campanhas de serviços de fomento; atuar em questões legais de higiene dos alimentos 
e no combate às doenças transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das 
criações já existentes no Município, bem como a implantação daquelas 
economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores sobre problemas de técnica 
pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica 
veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; fazer a  
vacinação antirábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessidades 
nutricionais dos animais; estudar métodos alternativos de tratamento e controle de 
enfermidades de animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins e outras correlatas ao 
cargo. 

314 

NUTRICIONISTA 

Prestar assistência dietética e promover educação nutricional a indivíduos, sadios ou 
enfermos, em nível hospitalar, ambulatorial, domiciliar e em consultórios de nutrição e 
dietética, visando à promoção, manutenção e recuperação da saúde prestar assistência 
e educação nutricional a coletividades ou indivíduos sadios, ou enfermos, através de 
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ações, programas, pesquisas e eventos, direta ou indiretamente relacionados à alimen-
tação e nutrição, visando à prevenção de doenças, promoção, manutenção e recupera-
ção da saúde; elaborar em conjunto com as Unidades de ESF, rotinas de atenção nutri-
cional e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo 
com protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra-referência do 
atendimento; Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis 
produzidos regionalmente; Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo 
de hortas e pomares comunitários;  Capacitar as equipes de ESF e participar de ações 
vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como 
carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissí-
veis e desnutrição; Desenvolver ações conjuntas com as Equipes de ESF para promover 

práticas alimentares saudáveis. Realizar ações de atenção a saúde conforme a necessi-
dade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos 
da gestão local. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

315 

OBSTETRA 

Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da 
equipe de saúde; Integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e cola-
borando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais;  
Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico das Unida-
des de Saúde; Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional, 
conforme protocolos estabelecidos ou reconhecidos pela instituição, desenvolvendo 
ações que visem à proteção, promoção, prevenção e recuperação da saúde da popula-
ção; 
Prestar atendimento médico e ambulatorial, a mulheres grávidas, solicitando e inter-
pretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompa-
nhando a evolução, e encaminhando-os aos serviços de maior complexidade, quando 
necessário;Executar atividades médicas-sanitárias incluindo procedimentos cirúrgicos 
de pequeno porte;Participar de equipe multidisciprofissional na elaboração de diag-
nóstico de saúde, analisando dados de morbidade, e mortalidade, verificando a situa-
ção de saúde das gestantes, para o estabelecimento de prioridades; 
Participar de equipe multiprofissional, visando o planejamento, programação, execu-
ção e avaliação de atividades educativas e preventivas na área de saúde; 
Participar de pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços, 
elaboração e adequação de protocolos, programas, normas e rotinas, visando a siste-
matização e melhoria da qualidade das ações de saúde;Realizar registros e análise das 
atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos;Incentivar e assessorar o 
controle social em saúde;Ministrar palestras ou cursos quando solicitado;Atuar como 
assistente técnico, em processos judiciais, quando solicitado;Prestar atendimento ao 
cidadão, na sua área de atuação, quando solicitado;Participar de comissões e grupos 
de trabalho diversos sempre que solicitado;Exercer atividades, compatíveis com sua 
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárqui-
cos 

316 

PSICÓLOGO 

Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para a determinação de 
características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de 
verificação, para possibilitar a orientação e o diagnóstico e terapia clínicos. analisa a 
influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o 
indivíduo, entrevistando o paciente, consultando sua ficha de atendimento, aplicando 
testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de verificação, para orientar-se 
no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de 
personalidades; promove a correção de distúrbios psíquicos, estudando características 
individuais e aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de 
comportamento e relacionamento humano; elabora e aplica testes, utilizando seu 
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conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de 
inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características 
pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros 
problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; atua no campo 
educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos métodos de 
ensino e treinamento, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículos 
escolares e técnicas de ensino adequadas e determinação de características especiais 
ao professor; reúne informações a respeito dos pacientes, transcrevendo os dados 
psciopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos analistas e 
psiquiatras subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas 
enfermidades; diagnostica a existência de possíveis problemas na área de 
psicomotrocidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias dislexias e outros 
distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, 
para aconselhar o tratamento.  Elaboração e atualização, em conjunto com o/a 
coordenador(a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do Serviço de 
Acolhimento Institucional; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas 
respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar;Capacitação e acompanhamento 
dos cuidadores/educadores e demais funcionários do Serviço de Acolhimento 
Institucional; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 
educadores/cuidadores do Serviço de Acolhimento Institucional; Encaminhamento, 
discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD 
das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas 
famílias no Serviço de Acolhimento Institucional; Organização das informações das 
crianças e adolescentes e respectivas famílias do Serviço de Acolhimento Institucional, 
na forma de prontuário individual;Elaboração, encaminhamento e discussão com a 
autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de 
cada criança e adolescente do Serviço de Acolhimento Institucional apontando: i. 
possibilidades de reintegração familiar; ii. necessidade de aplicação de novas medidas; 
ou, iii. quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a 
necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação, da criança / adolescente 
em situação de acolhimento para o desligamento (em parceria com o (a) 
cuidador(a)/educadora(a) de referência);Mediar no Serviço de Acolhimento 
Institucional, em parceria com o educador/cuidador de referência, o processo de 
aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou 
adotiva, quando for o caso. Acolhida, escuta qualificada, oferta de informações e 
realização de encaminhamentos às famílias no CRAS e CREAS;  
Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do território 
de abrangência do CRAS;  
Planejamento e implementação do PAEFI; 
Mediação de grupos de famílias do PAIF, SCFV e PAEFI;  
Elaboração, junto com as famílias/indivíduos acompanhados no CREAS, do Plano de 
acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e 
particularidades de cada um; 
Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias 
referenciadas ao CRAS e CREAS;  
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de 
convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 
Contribuir na educação permanente dos profissionais da Assistência Social 
Participação das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, 
estudos de casos e demais atividades correlatas; 
Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; 
Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de 
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projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco;  
Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  
Alimentação de sistema de informação e registros das ações desenvolvidas;  
Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais 
políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; 
Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para 
planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição 
de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 
Facilitar processos de identificação, construção e atualização de potenciais pessoais, 
grupais e comunitários, de modo a fortalecer atividades e positividades já existentes 
nas interações dos moradores, nos arranjos familiares e na atuação dos grupos, 
propiciando formas de convivência familiar e comunitária que favoreçam a criação de 
laços afetivos e colaborativos entre os atores envolvidos; 
Fomentar espaços de interação dialógica que integrem vivências, leitura crítica da 
realidade e ação criativa e transformadora, a fim de que as pessoas reconheçam-se e se 
movimentem na condição de co-construtoras de si e dos seus contextos social, 
comunitário e familiar; 
Colaborar com a construção de processos de mediação, organização, mobilização social 
e participação dialógica que impliquem na efetivação de direitos sociais e na melhoria 
das condições de vida das famílias acompanhadas no CRAS e CREAS;  
Desenvolver atividades socioeducativas, de convívio e fortalecimento de vínculos, 
facilitação de grupos, estimulando processos contextualizados, auto-gestionados, 
práxicos e valorizadores das alteridades. 

317 

PSICÓLOGO (SAÚDE 
MENTAL) 

Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes 
psicológicos e a realização de entrevistas complementares; planejar e executar ou 
supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de pessoas com problemas de 
ajustamento; diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no 
ambiente escolar; participar de reuniões e realizar trabalhos de estudo e 
experimentos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar 
tarefas afins. apoiar as Equipes de ESF na abordagem e no processo de trabalho 
referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de 
álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes 
atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar;  
 

318 

PSIQUIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar 
ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde;efetuar 
pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elaborar documentos e difunde conheci-
mentos da área medica especialmente na área de psiquiatria 

319 

TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL 

Orientar o indivíduo com limitações físicas ou mentais, em atividades selecionadas 
para restaurar, fortalecer e desenvolver a capacidade; facilitar a aprendizagem das 
habilidades e funções essenciais para a adaptação e a produtividade; diminuir ou 
corrigir patologias e promover e manter a saúde. Utilizar os recursos da arte, teatro, 
dança, música e outras atividades, com o objetivo de colaborar na recuperação e 
reintegração de pessoas acometidas de limitações físicas, mentais ou sociais, dentro 
dos planos da Secretaria Municipal de Saúde, Realizar diagnóstico em conjunto com as 
Unidades de ESF, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de 
prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação, na área 
adstrita às ESF; desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com 
as ESF incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o 
corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, 
com vistas ao autocuidado; realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as 
fases do ciclo de vida dos indivíduos;  acolher os usuários que requeiram cuidados de 
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reabilitação, realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a 
necessidade dos usuários e a capacidade instalada das Unidades; desenvolver ações de 
reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; desenvolver ações integradas aos 
equipamentos sociais existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros;  
realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos 
desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade 
de vida da população;  orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e 
ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias 
de atenção para o desempenho funcional frente às características específicas de cada 
indivíduo;  

320 

DENTISTA 

Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizan-
do processos clínicos ou cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos, determi-
nando a via, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca; manter registro 
dos pacientes examinados e tratados; fazer perícia odonto administrativas, examinan-
do a cavidade bucal e os dentes; efetuar levantamentos que identifiquem indicadores 
odontológicos de saúde pública; participar do planejamento, execução e avaliação de 
programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de 
atendimento odontológico voltados para os estudantes da rede municipal de ensino e 
para a população em geral; participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária; 
realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal;  realizar a atenção a saúde em saúde 
bucal (promoção e proteção da saúde,prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as 
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, 
com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde 
bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e proce-
dimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementa-
res; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Coordenar e 
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes 
à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar 
ações de saúde de forma multidisciplinar; Realizar supervisão técnica do ACD – Auxiliar 
de consultório dentário  e; Gerenciar  os insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS. Realizar ações de atenção a saúde conforme a necessidade de 
saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da ges-
tão local. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. executar ou-
tras atribuições afins e as previstas pelo regulamento da profissão .   

- As descrições completas dos cargos acima, estão nas Leis Municipais que criaram os cargos. 

 

 

MENDES/RJ, 15 de dezembro de 2015. 

 
Reinaldo Medeiros Macedo 

Prefeito Municipal De Mendes/Rj 
 
 

Wallace Francisquini Vital 
Presidente Da Comissão Organizadora Do Concurso Público Da Prefeitura Municipal De Mendes/Rj 
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EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA  
LEITURA – Capacidade de compreensão de textos curtos. CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS-  a. Ortografia Oficial;  b. Morfologia: 
formação, flexão e emprego das classes de palavras;  c. Sintaxe da oração e do período; d. Pontuação: ponto final, ponto de 
exclamação e ponto de interrogação; e.  Acentuação gráfica;  f. Significado das palavras: sinônimos, antônimos; denotação e 
conotação.  
 
MATEMÁTICA  
1. Conhecimentos elementares de matemática: as quatro operações. Problemas aplicados. 2- Múltiplos e Divisores: Sequências, 
MMC, Divisibilidade e Divisores. Problemas Aplicados. 3 – Porcentagem: Regra de Três Simples. Problemas Aplicados. 4 – Noções de 
geometria: Formas Geométricas. 5 – Perímetro, Áreas de Figuras Planas e Volumes. 7- Teoria dos Conjuntos: Tipos de Conjuntos, 
Operações com Conjuntos. Problemas Aplicados. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO 
Acontecimentos históricos e evolução do município de Mendes, sua subdivisão e/ou fronteiras, leis específicas Municipais: Estatuto 
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dos servidores públicos municipais; Lei Orgânica do Município de MENDES/RJ. 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência; b. Hierarquia das ideias: ideia 
central e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a argumentação; d. Tipos de discurso: direto, indireto e livre; intertextualidade; e. 
Tipologia textual: textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e antonímia; g. Linguagens denotativa e 
conotativa; h. Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão (elementos coesivos e relações entre elementos 
que constituem a coesão; j. Gêneros textuais (jornais, revistas, fotografias, esculturas, músicas, charges, entre outras). 
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – avaliação em função da capacidade de leitura. a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas; 
colocação pronominal; b. Regência e concordância; c. Acentuação gráfica, ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase. 
PARÁFRASE. 
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA  
Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word 2010 em português: Edição e formatação de textos 
(operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - cabeçalho e rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - 
ortografia e gramática); Microsoft Excel 2010 em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de formulas, funções e 
macros, configurar página, impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados externos, 
classificar; Microsoft Windows 7 em português: Criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de aplicativos, interação com os aplicativos do Microsoft 
Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. Redes Microsoft: compartilhamento de pastas e 
arquivos; localização e utilização de computadores e pastas remotas.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Estruturas Lógicas: Álgebra das proposições: Tabelas-Verdade. Raciocínio Lógico: Diagrama Lógico. Problemas de Lógica. Cálculo 
Proposicional: Problemas Aplicados. Lógica de Argumentação/Silogismo: Regras de Morgan: Propriedades da disjunção e da 
Conjunção. Trigonometria: Paralelismo e Perpendicularismo. Problemas Aplicados. Cálculo de Áreas/Volumes de Figuras Planas: 
Perímetro, Áreas e Volumes. Teorema de Pitágoras. Problemas Aplicados. Estatística Descritiva: Tabela/Gráficos de Frequência. 
Medidas de Tendência Central: Média, Moda e Mediana. Problemas Aplicados. Probabilidade: Espaço Amostral; Eventos; Princípio da 
Inclusão/exclusão; Eventos Independentes. Probabilidade Binomial. Experimentos Aleatórios. Probabilidade de Poisson. Problemas 
Aplicados Combinações, Arranjos e Permutação. Problemas Aplicados. Razão e Proporção: Divisão proporcional: direta e indireta. 
Regra de Três Simples e Composta. Regra de Sociedade. Problemas Aplicados. Matemática Financeira: Porcentagem; Juros Simples e 
Compostos. Fluxo de Caixa. Análise Cambial. Problemas Aplicados. Cálculo Diferencial e Integral: Noções de Limites, Derivadas e 
Integrais. Problemas Aplicados. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Desenvolvimento urbano municipal. História, Cultura, 
Turismo e Geografia do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Mendes. Acontecimentos históricos e evolução do município de 
Mendes, sua subdivisão e/ou fronteiras, leis específicas Municipais: Estatuto dos servidores públicos municipais; Lei Orgânica do 
Município de MENDES/RJ. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

200 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. NOÇÕES 
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1. Noções básicas de rotinas administrativas.2. Noções básicas de material e patrimônio.3. Noções 
básicas de arquivo e protocolo. 4. Redação oficial – correspondências.5. Técnicas de qualidade de atendimento ao público. 
 
201 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. Funções; 
Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene - asseio; Funções do 
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Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e finalidades de uso; Materiais Dentários: 
Características, Formas de Apresentação, Finalidades, Técnicas de Manipulação e Métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: 
Características e Finalidades; Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal); Políticas Públicas de Saúde, 
Portaria 648/06 de 28/03/2006; Portaria 399/06 de 22/02/2006; e Leis 8080/90 de 19/09/1990 e 8142/90 de 28/12/1990 
 
202 FISCAL DE OBRAS 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 
Conhecimento sobre serviço público: Portarias, decretos, alvará, aviso, circular, ordem de serviço, resolução, ofício, instrução 
normativa, despacho e parecer. Poder de Polícia. Abuso de Poder. Ato Administrativo: Conceito, Atributos, Requisitos de Validade. 
Procedimentos Fiscalizatórios: Notificação; Auto de Intimação; Auto de Apreensão; Auto de Infração; Auto de Interdição; Cassação 
da Licença de Funcionamento; Cassação da Licença de Construção; Diligências e vistorias. Posturas: Alvará Provisório – condições de 
concessão; Alvará de Funcionamento. Obras: Consulta para Construir; Alvará de Construção; Habite-se; Demolição. Utilização de 
logradouros públicos; Muros, cercas e calçadas; Queimadas; Cortes de árvores; Horários e forma de funcionamento de bancas de 
jornais, teatros, circos, farmácias, parques. Comércio ambulante; Tipos de construção; Leitura de plantas; Noções de orçamento; 
Locação de uma obra; Alvenarias – tipos e técnicas de execução; Revestimentos – tipos e técnicas de execução; Argamassas – tipos e 
dosagens; Concretos – dosagens e preparação; Noções de segurança. Terraplenagem, Noções gerais, terraplenagem manual e 
mecanizada e suas características. Critérios para classificação dos materiais, classificações do DNER e DER – RJ, DNIT, importância 
econômica da classificação, redução volumétrica dos solos ou compactação, fundamentos teóricos da compactação. LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL. 
 
203 FISCAL DE POSTURAS 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. Código 
Municipal de Posturas e Código de Obras. Conhecimento sobre serviço público: Portarias, decretos, alvará, aviso, circular, ordem de 
serviço, resolução, ofício, instrução normativa, despacho e parecer. Poder de Polícia. Abuso de Poder. Ato Administrativo: Conceito, 
Atributos, Requisitos de Validade. Procedimentos Fiscalizatórios: Notificação; Auto de Intimação; Auto de Apreensão; Auto de 
Infração; Auto de Interdição; Cassação da Licença de Funcionamento; Cassação da Licença de Construção; Diligências e vistorias. 
Posturas: Alvará Provisório – condições de concessão; Alvará de Funcionamento. Obras: Consulta para Construir; Alvará de 
Construção; Habite-se; Demolição. Utilização de logradouros públicos; Muros, cercas e calçadas; Queimadas; Cortes de árvores; 
Horários e forma de funcionamento de bancas de jornais, teatros, circos, farmácias, parques. Comércio ambulante; Tipos de 
construção; Leitura de plantas; Noções de orçamento; Locação de uma obra; Alvenarias – tipos e técnicas de execução; 
Revestimentos – tipos e técnicas de execução; Argamassas – tipos e dosagens; Concretos – dosagens e preparação; Noções de 
segurança. Terraplenagem, Noções gerais, terraplenagem manual e mecanizada e suas características. Critérios para classificação dos 
materiais, classificações do DNER e DER – RJ, DNIT, importância econômica da classificação, redução volumétrica dos solos ou 
compactação, fundamentos teóricos da compactação. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 
 
204 FISCAL DE TRIBUTOS 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 
Conhecimento sobre serviço público: Portarias, decretos, alvará, aviso, circular, ordem de serviço, resolução, ofício, instrução 
normativa, despacho e parecer. Ato Administrativo: Conceito, Atributos, Requisitos de Validade. Procedimentos Fiscalizatórios: 
Notificação; Auto de Intimação; Auto de Apreensão; Auto de Infração; Auto de Interdição; Cassação da Licença de Funcionamento; 
Cassação da Licença de Construção; Diligências e vistorias. Posturas: Alvará Provisório – condições de concessão; Alvará de 
Funcionamento. Obras: Consulta para Construir; Alvará de Construção; Habite-se; Demolição. Utilização de logradouros públicos; 
Muros, cercas e calçadas; Queimadas; Cortes de árvores; Tipos de construção; Leitura de plantas. 
 
205 FISCAL SANITÁRIO 
Vistoria Administrativa; Evolução da Vigilância Sanitária no Brasil. Vigilância Sanitária: Conceitos, Áreas de abrangência e Funções. 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Saúde Pública: Papéis da Anvisa e sua relação com o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária/ Competências da União, Estados e Municípios com relação a Vigilância Sanitária. Lei Estadual 16.140/07. RDC 216/04. Lei 
nº 9.782/1999 e suas alterações. Lei nº 6.437/1977 e suas alterações. Decreto-Lei nº 986/1969 e suas alterações. LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL. 
 
206 TÉCNICO AMBIENTAL 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 
Educação Ambiental: Bases filosóficas da questão ambiental; Fundamentos da questão ambiental; Fundamentos da ecologia; 
Métodos e Técnicas de análise ambiental; Diagnóstico ambiental; Impacto ambiental - análise e relatórios; Trabalho e cidadania; 
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Gestão de recursos naturais. Proteção Do Meio Ambiente: Direito ambiental; Economia ambiental; Desenvolvimento sustentável; 
Qualidade e meio ambiente; Saúde, segurança e meio ambiente; Planejamento urbano. Ciências do Ambiente. Projetos Ambientais. 
Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica 
Ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos Ambientais. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. 
Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química do Solo, Ar e Água. Controle de Poluição das Águas. Controle de 
Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. Conhecimento das normas ISO 
14000:2004. Preservação e Desenvolvimento Sustentável: Sistemas de Gestão Ambiental; Estudo da Paisagem Urbana; Gerência, 
planejamento e financiamento de Projetos Ambientais; Gestão das tecnologias limpas e reciclagem; Ecopedagogia; Ecopublicidade. 
 
207 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 
Princípios básicos, características, identificação dos materiais, equipamentos e práticas laboratoriais de uso comum; Identificação 
dos equipamentos volumétricos, quantitativos e analíticos de uso comum em laboratório de análises clínicas; Utilização dos 
equipamentos e desenvolvimento de suas principais etapas, calibração, controle de qualidade, cuidados e mecanismos para sua 
conservação; A água como reagente: contaminantes, especificações, aplicação, controle de qualidade, destilação e deionização; 
Preparação de reagentes para análises instrumental e analítica; Preparo e titulação de soluções: unidades de peso e volume, 
porcentagem, diluições, molaridade, normalidade e pesagens; Cuidados na estocagem e manuseio de substâncias químicas e 
biológicas; Limpeza e preparo de material para uso em laboratório: etapas, soluções químicas para lavagens, esterilização química, 
calor seco e úmido, desinfecção; Biossegurança: boas práticas de laboratório, equipamentos de proteção individual e coletiva, 
descarte de materiais, riscos químicos e biológicos; Coleta, manipulação e transporte de amostras biológicas para análises 
laboratoriais; Preparo de materiais e meios de cultura para isolamento e identificação de bactérias e fungos; Taxonomia Clássica, 
funcional e definição de termos relacionados à microbiologia; Processamento de amostras microbiológicas por exame direto; Meios 
de cultura microbiológica: preparo, classificação e utilização; Classificação morfológica das bactérias; Identificação de espécies por 
aspectos microscópicos; Teste de sensibilidade aos antibióticos; Características laboratoriais de fungos filamentosos e leveduras;; 
Princípios básicos, características, identificação dos materiais, equipamentos e práticas laboratoriais de uso comum; Identificação 
dos equipamentos volumétricos, quantitativos e analíticos de uso comum em laboratório de análises clínicas; Utilização dos 
equipamentos e desenvolvimento de suas principais etapas: calibração, controle de qualidade, cuidados e mecanismos para sua 
conservação; Noções básicas sobre automações em laboratório de análises clínicas e patológicas; Realização de exames 
hematológicos (hemograma, VHS, reticulócitos, etc.); Realização de exames urinários tipo I, endocrinológicos, coproparasitológico, 
bioquímicos clínicos e demais análises laboratoriais; Princípios de espectrofotometria. 
 
208 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 1- 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.2- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 3- 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI.4- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.5- Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais. 6- Prevenção e Controle de Riscos no Ambiente do Trabalho.7- Higiene e Segurança do Trabalho.8- Instalações e 
Serviços em Eletricidade. 9- Ergonomia.10- Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.11- Segurança em Máquinas e 
Equipamentos.12- Proteção contra Incêndios. 13- Sinalização de Segurança. 
 
209 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 1 - 
CONTABILIDADE GERAL a) A escrituração contábil: as contas, as partidas simples e as partidas dobradas; as contas patrimoniais; as 
contas de receitas, despesas e custos; as contas de compensação; a equação patrimonial básica; o regime de caixa e o de 
competência; os lançamentos e suas retificações. b) Os registros contábeis na constituição de entidades: os tipos de entidades; a 
constituição do capital; a subscrição e a integralização do capital no caso de sociedades anônimas; a realização de capital com bens e 
direitos; as despesas de constituição. c) Medidas preliminares à elaboração de balanços: o balancete de verificação; as conciliações e 
retificações de saldos de contas; as provisões e os diferimentos; o inventário de mercadorias e de materiais; os créditos de liquidação 
duvidosa. d) A elaboração das demonstrações contábeis: o Balanço Patrimonial e as suas notas explicativas; a apuração do resultado 
e a demonstração do resultado do exercício; a demonstração de lucros e prejuízos acumulados; a demonstração das mutações do 
patrimônio líquido; a demonstração das origens e aplicações de recursos; a demonstração de fluxo de caixa; a consolidação de 
balanços.2 - LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL a) Legislação profissional: a regulamentação profissional do Contabilista: o Decreto-
Lei nº 9.295/46; as prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 560/83; os órgãos de classe na profissão contábil; a 
formação profissional, o exame de suficiência e a educação continuada; infrações técnicas; possíveis alterações ocorridas ou 
inclusões até sessenta dias antes da realização do concurso. 3 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E NORMAS 
BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE a) Princípios fundamentais de contabilidade: Resolução CFC nº 750/93. 4 - MATEMÁTICA 
COMERCIAL E FINANCEIRA a) Juros simples: definição; generalidades; cálculo dos juros; taxa de juro e prazo de aplicação; b) Juros 
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compostos: definição; cálculo do montante a juro composto; determinação do fator de capitalização; cálculo do capital, da taxa e do 
tempo; taxas proporcionais; taxas equivalentes; taxa nominal; taxa efetiva; taxa real e taxa aparente; montante por períodos não 
inteiros. 
 
210 TECNICO EM EDIFICAÇÕES 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 
Topografia; Mecânica dos Solos/Fundações; Materiais de Construção; Construção Civil; Concreto; Reservatórios de Acumulação e de 
Distribuição; Tipos de Captação; Cálculo de Potência de Bombas; Instalações Prediais de Água Fria e de esgotamento sanitário; 
Conhecimentos básicos de Meio Ambiente e Legislação Ambiental Controle e acompanhamento de obras e serviços; Análise dos 
custos de empreendimentos; Medição de serviços (Lei nº 8.666/93 referente à licitação de obras, contratação e fiscalização de 
serviços); Levantamento quantitativo, planejamento, cronograma físico-financeiro; Orçamentos. 
 
211 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. Decreto 
n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, 
Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, 
acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem 
(Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – 
Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do 
câncer de colo e mamas; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas. Sistema 
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS 
de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
 
212 TÉCNICO EM QUÍMICA 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. Química: 
amostragem, exatidão e precisão; erros. Aparelhagem e vidraria de laboratório químico em geral. Técnicas básicas de laboratório. 
Reagentes e soluções padrões. Titrimetria. Potenciometria. Colorimetria. Espectrofotometria. Segurança em laboratório. 
Determinações analíticas de água e esgoto. Saneamento: processos de tratamento de água e esgoto. Microbiologia: 
descontaminação e descarte de resíduos contaminados, esterilização, exame bacteriológico de água e esgoto. Noções de meio 
ambiente: noções de ecologia; poluição do ar; água e solo; ciclo da água na natureza; distribuição de água no planeta; contaminação 
da água e origem dos resíduos sólidos. 
 
213         EDUCADOR SOCIAL 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. LOAS - 
Lei Orgânica da Assistência Social - Lei Nº 8.742 - DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993;Alterações da LOAS - Lei Nº 12.470, DE 31 DE 
AGOSTO DE 2011 - DOU DE 1/09/2011, Lei Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011 - DOU DE 07/07/2011, Lei Nº 12.101, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2009 - DOU DE 30/11/2009, Medida Provisória Nº 2.187-13 - 24/08/2001: ALTERA PAR. 3º DO ART. 9Q; INCISOS III E 
IV DO ART. 18; ACRESCE ART. 28-A, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2008 - DOU DE 10/11/2008, Lei Nº 
11.258 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 - DOU DE 02/01/2006, Lei Nº 9.711 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998 - DOU DE 21/11/98, Lei 
Nº 9.720 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998 - DOU DE 1/12/98;Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 
109/2009;Política Nacional para a População em Situação de Rua - Decreto nº 7053, de 23 de dezembro de 2009;Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Resolução CNAS Nº 8, de 18 de abril de 2013;Constituição da República Federativa do Brasil, 
1988 - Direitos Fundamentais;Declaração Universal dos Direitos Humanos;Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). 
 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência; b. Hierarquia das ideias: ideia 
central e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a argumentação; d. Tipos de discurso: direto, indireto e livre; intertextualidade; e. 
Tipologia textual: textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e antonímia; g. Linguagens denotativa e 
conotativa; h. Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão (elementos coesivos e relações entre elementos 
que constituem a coesão; j. Gêneros textuais (jornais, revistas, fotografias, esculturas, músicas, charges, entre outras). 
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CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – avaliação em função da capacidade de leitura. a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas; 
colocação pronominal; b. Regência e concordância; c. Acentuação gráfica, ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase. 
PARÁFRASE. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Desenvolvimento urbano municipal. 4. História, Cultura, 
Turismo e Geografia do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Mendes. Acontecimentos históricos e evolução do município de 
Mendes, sua subdivisão e/ou fronteiras, leis específicas Municipais: Estatuto dos servidores públicos municipais; Lei Orgânica do 
Município de MENDES/RJ. 
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA  
Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word 2010 em português: Edição e formatação de textos 
(operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - cabeçalho e rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - 
ortografia e gramática); Microsoft Excel 2010 em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de formulas, funções e 
macros, configurar página, impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados externos, 
classificar; Microsoft Windows 7 em português: Criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de aplicativos, interação com os aplicativos do Microsoft 
Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. Redes Microsoft: compartilhamento de pastas e 
arquivos; localização e utilização de computadores e pastas remotas.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Estruturas Lógicas: Álgebra das proposições: Tabelas-Verdade. Raciocínio Lógico: Diagrama Lógico. Problemas de Lógica. Cálculo 
Proposicional: Problemas Aplicados. Lógica de Argumentação/Silogismo: Regras de Morgan: Propriedades da disjunção e da 
Conjunção. Trigonometria: Paralelismo e Perpendicularismo. Problemas Aplicados. Cálculo de Áreas/Volumes de Figuras Planas: 
Perímetro, Áreas e Volumes. Teorema de Pitágoras. Problemas Aplicados. Estatística Descritiva: Tabela/Gráficos de Frequência. 
Medidas de Tendência Central: Média, Moda e Mediana. Problemas Aplicados. Probabilidade: Espaço Amostral; Eventos; Princípio da 
Inclusão/exclusão; Eventos Independentes. Probabilidade Binomial. Experimentos Aleatórios. Probabilidade de Poisson. Problemas 
Aplicados Combinações, Arranjos e Permutação. Problemas Aplicados. Razão e Proporção: Divisão proporcional: direta e indireta. 
Regra de Três Simples e Composta. Regra de Sociedade. Problemas Aplicados. Matemática Financeira: Porcentagem; Juros Simples e 
Compostos. Fluxo de Caixa. Análise Cambial. Problemas Aplicados. Cálculo Diferencial e Integral: Noções de Limites, Derivadas e 
Integrais. Problemas Aplicados. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

300 ADVOGADO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. DIREITO 

CONSTITUCIONAL: Teoria Da Constituição; Teoria das Normas e Princípios Fundamentais; Teoria dos Direitos Fundamentais e 

Direitos Individuais; Direitos Sociais e Direito De Nacionalidade; Direitos Políticos e Partidos Políticos; Controle de 

Constitucionalidade; Organização do Estado Brasileiro; Organização dos Poderes e Funções Essenciais à Justiça. DIREITO 

ADMINISTRATIVO: Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder 

regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios; delegação: concessão, permissão e 

autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e 

vinculação. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. DIREITO CIVIL: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vigência da lei, 

aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e interpretação. Das Pessoas. Pessoas Naturais: personalidade, capacidade e 

ausência. Das Pessoas Jurídicas: disposições gerais. Dos Bens: bens imóveis; bens móveis; bens fungíveis e consumíveis; bens 

divisíveis; bens singulares e coletivos; bens públicos. Negócio Jurídico. Defeitos do Negócio Jurídico: erro, dolo, coação, estado de 

perigo, lesão e fraude contra credores. Simulação. Reserva Mental. Invalidades do Negócio Jurídico: nulidades absolutas e relativas. 

Prescrição e Decadência. Obrigações: conceito, obrigações de dar coisa certa, obrigações de dar coisa incerta, obrigações de fazer, 

obrigações de não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias; teoria geral do 

pagamento. Teoria Geral dos Contratos (Princípios, Espécies, Vícios Redibitórios, Evicção e Extinção). Responsabilidade Civil. Posse e 

Propriedade. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições da ação. Das 

partes e procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres e da substituição das partes e procuradores. Do 
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litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao 

processo. Do Ministério Público. Da competência: em razão do valor e da matéria; competência funcional e territorial; modificações 

de competência e declaração de incompetência. Do Juiz. Dos atos processuais: da forma dos atos; dos prazos; da comunicação dos 

atos; das nulidades. Da formação, suspensão e extinção do processo. Do processo e do procedimento: dos procedimentos ordinário 

e sumário. Do procedimento ordinário: da petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento. Da resposta do réu: contestação, 

exceções e reconvenção. Da revelia. Do julgamento conforme o estado do processo. Das provas: ônus da prova; depoimento pessoal; 

confissão; provas documental e testemunhal. Da audiência: da conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença e da coisa 

julgada. Da liquidação e do cumprimento da sentença. Da ação rescisória. Dos recursos: das disposições gerais. Apelação; agravos e 

Embargos de declaração. Do processo de execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução: execução para entrega 

de coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer. Dos embargos do devedor. Da execução por quantia certa contra devedor 

solvente. Da remição. Da suspensão e extinção do processo de execução. Do processo cautelar: das medidas cautelares; das 

disposições gerais; dos procedimentos cautelares específicos: arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição e produção antecipada 

de provas. Dos procedimentos especiais: ação de consignação em pagamento; embargos de terceiro; ação monitória. Informatização 

do Processo Judicial (Lei no 11.419/2006). DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1 Seguridade social: conceito; organização e princípios 

constitucionais. 2 Regime Geral da Previdência Social: beneficiário, benefícios e custeio (Leis nº 8.212/91 e 8.213/91). Seguridade 

Social do Servidor Público: noções gerais, benefícios e custeio. DIREITO DO CONSUMIDOR. Conceito de consumidor. Relação de 

consumo. Ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. Ações de responsabilidade do fornecedor de produtos 

e serviços. DIREITO AMBIENTAL. Princípios do Direito Ambiental. A Constituição Federal e o meio ambiente. O estudo de impacto 

ambiental e a Administração Pública. A legislação brasileira de proteção florestal. Áreas de preservação permanente e unidades de 

conservação. Crimes contra o meio ambiente.  

 

301 ARQUITETO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Símbolos e abreviaturas. Normas básicas. Fundamentos e relações de escala. Projetar. Direção da obra. Partes da construção. 

Calefação ventilação. Física da construção isolamentos. Iluminação. Vidro. Janelas/portas. Escadas/elevadores. Vias de trafego. 

Jardins/estufas. Ambientes secundários da casa. Áreas de apoio da casa. Áreas básicas da casa. Piscinas cobertas. Lavanderias. 

Balcões. Caminhos. Alojamentos para férias. Reabilitação de edifícios. Escolas superiores/laboratórios. Crianças. Bibliotecas/edifícios. 

Administrativos/ bancos. Galerias envidraçadas. Lojas. Depósitos. Oficinas/edifícios industriais. Reconversão de edifícios. 

Estabelecimentos rurais. Ferrovias. Estacionamentos. Zoológico. Teatros/cinemas. Áreas esportivas. Hospitais. Asilos de idosos. 

Igrejas/museus. Pesos/medidas/normas. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Código do Meio 

Ambiente – Lei 1460/2009. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. 

 

302 ASSISTENTE SOCIAL 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. O 

debate Contemporâneo sobre o Serviço Social. Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade. Serviço Social e 

Trabalho. O trabalho do assistente social nos diversos espaços sócio-ocupacionais. O trabalho do assistente social na esfera estatal e 

privada. Fundamentos éticos do Serviço Social. O projeto ético-político. Planejamento em Serviço Social: Planos, Programas e 

Projetos. Avaliação de projetos e Políticas Sociais. Instrumentalidade do Serviço Social. Instrumentos e Técnicas de Intervenção: 

estudo social, perícia social, laudo social e parecer social. Trabalho com grupos. Atuação do Serviço Social na Equipe multidisciplinar, 

interdisciplinar e inter-profissional. As novas modalidades de família. Metodologias de abordagem familiar. Abordagem individual. 

Técnicas de entrevista. As Políticas de Seguridade Social no Brasil. Saúde: o SUSOrganização e direitos. Assistência Social: organização 

e direitos. Previdência Social: organização e direitos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Direitos da Pessoa com 

deficiência. Legislação e Ética Profissional. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. 

 

303 CONTADOR 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 1 – 

GERAL a) A escrituração contábil: as contas, as partidas simples e as partidas dobradas; as variações patrimoniais; os livros contábeis; 

as contas de receitas, despesas e custos; as contas de compensação; a equação patrimonial básica; o regime de caixa e o de 
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competência; os lançamentos e suas retificações. b) Os registros contábeis na constituição de entidades: os tipos de entidades; a 

constituição do capital; a subscrição e a integralização do capital, no caso de sociedades anônimas; a realização de capital com bens 

e direitos; as despesas de constituição. c) Os registros das operações típicas de uma empresa: compras e vendas; movimentação de 

estoques; custo com pessoal; serviços de terceiros, prêmios de seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões; operações 

financeiras, de empréstimos e de descontos; lançamentos de destinação do resultado. d) Medidas preliminares à elaboração de 

balanços: o balancete de verificação; as conciliações e retificações de saldos de contas; as provisões e os diferimentos; o inventário 

de mercadorias e de materiais; os créditos de liquidação duvidosa. e) A avaliação dos ativos e passivos: a avaliação e a escrituração 

pelo custo de aquisição; a correção monetária; as reavaliações; a avaliação de investimentos pelo método de equivalência 

patrimonial; as empresas coligadas e controladas. f) A 11 Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Guarapari/ES elaboração das demonstrações contábeis: o balanço patrimonial e as suas notas explicativas; a 

apuração do resultado e a demonstração do resultado do exercício; a demonstração de lucros e prejuízos acumulados; a 

demonstração das mutações do patrimônio liquido; a demonstração das origens e aplicações de recursos; a demonstração de fluxo 

de caixa. a consolidação de balanços. g) Os registros contábeis na reestruturação de empresas: características principais das 

incorporações, fusões e cisões de empresas; os registros contábeis correspondentes. 2 CONTABILIDADE DE CUSTOS: a) Elementos 

conceituais: o fluxo de valores no ciclo operacional interno das entidades; a inserção da contabilidade de custos na contabilidade e 

sua obediência aos princípios fundamentais de contabilidade; a diferenciação entre os custos e as despesas; o conceito de portador 

dos custos. b) As possíveis classificações dos custos: as espécies de custos; os custos e o grau de ocupação da empresa; o princípio da 

causação e os custos diretos e indiretos; os custos necessários e desnecessários. c) Os objetivos da Contabilidade de Custos: a 

apreensão das variações patrimoniais havidas e a avaliação dos estoques de produtos e serviços; os preços de venda e o resultado 

dos produtos e/ou serviços; o controle da economicidade das operações; a análise de alternativas quanto aos produtos e processos 

de produção, administração e comercialização. d) Caracterização dos sistemas de custeamento - o grau de respeito à causação: os 

custos diretos e indiretos; as classes de valores utilizados: reais, padronizados, projetados ou simulados; a consideração ao grau de 

ocupação da entidade: os custos fixos e variáveis; a formalização dos registros: o monismo e o dualismo; as contas espelhadas. e) Os 

principais sistemas de custeamento: conceituação e características dos principais sistemas de custeamento; o custeio por absorção e 

suas principais modalidades, especialmente quanto ao tratamento dos custos indiretos; o custeio-padrão; o custeio direto e o custeio 

marginal; o custo-meta; o custeio por atividades; a integração dos registros de custos à escrituração contábil. 3 AUDITORIA 

CONTÁBIL: a) Características: conceito, objetivo e campo de atuação; a auditoria na área empresarial e no setor público; a auditoria 

interna e a auditoria externa independente; o perfil profissional do auditor; a auditoria das empresas integrantes do mercado de 

capitais. b) Trabalho de auditoria: o planejamento e a execução dos trabalhos; os papéis de trabalho; o estudo e a avaliação os tipos 

de auditoria nas empresas privadas. c) Legislação: legislação profissional vigente sobre a matéria, especialmente as NBC P 1 e NBC T 

11 e possíveis alterações e inclusões até sessenta dias antes da realização do concurso. 4 TEORIA DA CONTABILIDADE: a) A 

Contabilidade: conceito e objetivos; os diversos ramos aplicados da Contabilidade; os profissionais e os usuários. b) Evolução 

histórica da Contabilidade. c) Os princípios fundamentais de contabilidade: os princípios fundamentais de contabilidade como 

essência das doutrinas contábeis aceitas e base das normas brasileiras de contabilidade; conteúdos das resoluções CFC nºs 750/93, 

que dispõe sobre os princípios fundamentais da contabilidade e 774/94 e 900/01, que aprovam o apêndice à primeira resolução e 

possíveis alterações e inclusões até sessenta dias antes da realização do concurso. 5 LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL: a) 

Legislação profissional - a regulamentação profissional do contabilista: o Decreto-Lei nº 9.295/46; as prerrogativas profissionais, 

especialmente a Resolução CFC nº 560/83.5 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE: a) Princípios fundamentais de 

contabilidade: Resolução CFC nº 750/93.b) Apêndice aos princípios fundamentais da Contabilidade: Resolução CFC nº 774/94. 

Resolução CFC nº 900/01.6 MATEMÁTICA FINANCEIRA:a) Juros simples: definição, conceito, generalidades; cálculo do juro; 

homogeneidade entre a unidade de tempo, de taxa de juro e do prazo de aplicação; definições e considerações sobre taxa 

proporcional, nominal e efetiva; juro exato. b) Comercial, pela regra dos bancos; multiplicador fixo e divisor fixo; montante: 

definição, conceito, generalidades. c) Desconto comercial ou "por fora"; desconto racional ou "por dentro"; relação entre os 

descontos comerciais ou "por fora” e critérios do desconto racional ou "por dentro". d) Juros compostos: definição, conceito, 

generalidades; cálculo do montante; resolução de exercícios empregando. e) Tabela Financeira e/ou Logarítmica; convenção linear, 

exponencial; taxas proporcionais, equivalentes, nominal e efetiva; desconto racional; equivalência de capitais–critério do desconto 

racional. 7. Métodos de avaliação de fluxos de caixa: valor presente líquido taxa interna de retorno. 

 

304 ENFERMEIRO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. Sinais e 
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sintomas: conceitos e alterações; Administração de Medicamentos: cuidados; Cálculos em drogas e soluções; Diagnóstico e cuidados 

de Enfermagem à pacientes: Cardiopatas, hepatopatas, pneumopatas, nefropatas; Assistência de Enfermagem no pré, trans e 

pósoperatório: mediatos e imediatos; Tipos e técnicas de isolamento em doenças transmissíveis; Assistência de Enfermagem nas 

emergências: queimados, reanimação, cardiorrespiratória, choque, edema agudo do pulmão, acidente vascular cerebral, poli 

traumatismo; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Criança: aleitamento materno e desmame, diarreia e TRO, infecções 

respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Mulher: pré-natal, parto, 

puerpério, câncer ginecológico, câncer de mama, planejamento familiar; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do 

Idoso: hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melittus (DM); Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da 

Tuberculose e Hanseníase; Imunização; Visita domiciliar. A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF/88); campos de 

atuação de Saúde Pública; Sistema Único de Saúde- SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da 

Assistência à Saúde. 

 

305 ENFERMEIRO ESF 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Processo de enfermagem: Sistematização da Assistência em Enfermagem; semiologia e semiotécnica em enfermagem; teorias da 

enfermagem. Biossegurança: conhecimento e medidas de biossegurança; prevenção em controle de riscos ocupacionais e de 

infecções hospitalares. Enfermagem na gestão em serviços de saúde: planejamento; tomada de decisão; gerenciamento de pessoal e 

liderança em enfermagem; relacionamento interpessoal; humanização da atenção em saúde; sistema de informação em saúde. Ética 

e bioética em enfermagem. 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; Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 8.080, de 19/09/1990; Lei nº 8.142, de 28/12/1990. 

Visita e consulta de enfermagem em domicílio: técnicas e abordagens; estratégias de abordagem a grupos sociais, especialmente à 

família, à mulher e ao neonato, a grupos em situações vulneráveis e minoritários. Enfermagem em saúde da mulher: Sistematização 

da Assistência de Enfermagem à mulher; imunização; prevenção do câncer ginecológico e de mama. Climatério. Planejamento 

familiar: atenção ao casal infértil, atenção à contracepção (métodos reversíveis e irreversíveis) incluindo a contracepção de 

emergência. Atenção à mulher em abortamento; atenção à mulher vítima de violência doméstica. Enfermagem em saúde materno-

neonatal: cuidado de enfermagem à mulher e ao neonato durante o período gravídico-puerperal; trabalho de parto e nascimento; 

sistematização da assistência de enfermagem à gestante, à parturiente, à puérpera e ao neonato; aleitamento materno. Educação 

em saúde: educação popular em saúde e sua aplicação na prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde de grupos 

específicos. 

 

306 ENGENHEIRO CIVIL 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Desenho, desenho assistido por computador (cad), representação de formas e dimensões, convenções e normalizações, utilização de 

elementos gráficos na interpretação e solução de problemas. projeto de estruturas hidráulicas, formação profissional geral. 

topografia, planimetria, altimetria, desenho topográfico. mecânica dos solos, fundamentos de geologia, caracterização e 

comportamentos dos solos, aplicações em obras de terra e fundações, hidrologia aplicada, ciclo hidrológico, precipitação, recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, drenagem e aplicações na engenharia civil. hidráulica, escoamento em condutos forçados e 

canais, hidrometria, equipamentos e estações elevatórias. materiais de construção, elementos de ciências dos materiais, tecnologia 

dos materiais de construção. sistemas estruturais, estruturas de concreto armado, pontes em concreto armado, estruturas metálicas, 

estruturas de madeira. saneamento básico, abastecimento de água, sistemas de esgoto, instalações hidráulicas e sanitárias. 

construção civil, tecnologia da construção, planejamento e controle das construções, arquitetura e urbanismo. análise mecanicista 

de estruturas de Pavimentos Com a Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas. Drenagem: Escavação para Implantação de Dispositivos 

de Drenagem. Enchimento para Base de Tubos. Bueiros de Tubos de Concreto. Formas para Concreto. Cimbramento das Estruturas 

de Concreto. Armaduras para Concreto Estrutural. Juntas de Dilatação para Obras de Artes Especiais. Corte Superficial de Concreto. 

Remoção Manual de Concreto Segregado ou Disgregado. Concreto Projetado. Tratamento de Armaduras Corroídas com Aplicação de 

Pintura Anticorrosiva. Procedimentos para a Substituição de Armaduras Corroídas. Tratamento de Fissuras. Reparos Superficiais em 

Concreto. Pinturas de Estruturas de Concreto. Execução de Chumbadores em Concreto. Substituição de Aparelhos de Apoio e Juntas 

de Dilatação. Orçamento: Orçamentação. Graus do Orçamento. Levantamento de Quantidades. Composição de Custos. Custo da 
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Mão-de-Obra. Custo de Material. Custo de Equipamento. Elementos de Terraplenagem. Curva ABC. Custo Indireto. Lucro e Impostos. 

Preço de Venda e BDI. Desbalanceamento. 

 

307 FARMACÊUTICO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Sistemas de qualidade aplicados à área farmacêutica; Boas Práticas de Fabricação; legislação sanitária vigente; Qualificação de 

Equipamentos, Sistemas e Validação de Processos. Elaboração e revisão de Procedimentos Operacionais (Normatização), Pré-

formulação, formulação e passagem de escala para produtos farmacêuticos; Técnicas de produção e de controle de qualidade de 

formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semi-sólidas; Petições para autorização de produção e comercialização de medicamentos 

junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Principais vias de processo para obtenção de formas farmacêuticas sólidas, semi-

sólidas e líquidas. ANVISA RDC número 210 de 04.08.2003 publicada no D.O. União em 14.08.03 e RDC relacionadas. 

 

308 FISIOTERAPEUTA 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho interdisciplinar em saúde. 

Fisioterapia nos processos incapacitantes do trabalho, nas doenças infecto-contagiosas e crônico degenerativas. Fisioterapia em 

traumatologia e ortopedia. Fisioterapia em neurologia (adulto e pediatria). Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia em 

reumatologia. Fisioterapia em queimados. Fisioterapia em cardiologia. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em 

pediatria. Fisioterapia em unidade de terapia intensiva (adulto e infantil). Código de ética, Bioética, Estratégias de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

309 FONOAUDIÓLOGO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Anátomo-Fisiologia do sistema nervoso central; Anátomo-Fisiologia da audição; Anátomo-Fisiologia do sistema sensório motor oral 

(incluindo fissuras lábiopalatinas e disfagias); Anátomo-Fisiologia da voz; Intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos; Avaliação, 

diagnóstico e intervenção em Audiologia (incluindo próteses auditivas); Aquisição, desenvolvimento, distúrbios e intervenção 

fonoaudiológica na linguagem oral (incluindo gagueira e afasia); Aquisição, desenvolvimento, alterações e intervenção na linguagem 

escrita (incluindo dislexia); Atuação fonoaudiológica junto ao idoso; Classificação, conceito, etiologia e reabilitação vocal (incluindo 

câncer de laringe); Fonoaudiologia e saúde pública; Fonoaudiologia escolar. 

 

310 GINECOLOGISTA 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 1 

Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. 2.Fisiologia do ciclo menstrual, disfunções menstruais, distúrbios do 

desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, doença inflamatória aguda e crônica. 3.Endometriose. 4 Distopias 

genitais. 5 Distúrbios urogenitais. 6 Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário. 7 Noções de 

rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. 8 Anatomia e fisiologia da gestação. 9.Assistência pré‐natal na 

gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico. 10.Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, coriocarcinoma e transmissões 

de infecções maternas fetais. 11 Doenças hipertensivas na gestação. 12 Pré-eclampsia. 13 Diabetes gestacional. 14 Cardiopatias. 15 

Doenças renais e outras condições clínicas na gestação. 16 HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão vertical. 17.Mecanismo 

do trabalho de parto. 18. Assistência ao parto e uso do partograma. 19 Indicações de cesárias e fórceps. 20 Indicações de analgesia e 

anestesia intraparto. 21. Hemorragia de terceiro trimestre. 22.Sofrimento fetal crônico e agudo. 23.Prevenção da prematuridade. 

 

311 MÉDICO DO TRABALHO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 1- 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.2- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 3- 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI.4- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.5- Programa de Prevenção de 
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Riscos Ambientais. 6- Prevenção e Controle de Riscos no Ambiente do Trabalho.7- Higiene e Segurança do Trabalho.8- Instalações e 

Serviços em Eletricidade. 9-Ergonomia.10- Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.11- Segurança em Máquinas e 

Equipamentos.12- Proteção contra Incêndios. 13- Sinalização de Segurança. 

 

312 MÉDICO ESF 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, 

sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 

Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 

Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação 

compulsória. Código de Ética Médica. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. Saúde Pública. Medicina Social e 

Preventiva. Código de Processo Ético. Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção 

de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, 

respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, 

psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Estado 

 

313 MÉDICO VETERINÁRIO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. Sistema 

Sanguíneo, Linfático e Cardiovascular. Sistema Digestivo. Sistema Endócrino. Olho e Ouvido. Afecções Generalizadas. Sistema Imune. 

Distúrbios Metabólicos. Sistema Musculoesquelético. Sistema Nervoso. Influências Físicas. Sistema Reprodutivo. Sistema 

Respiratório. Pele. Sistema Urinário. Comportamento. Valores e Procedimentos Clínicos. Animais Silvestres e de Laboratório. Manejo, 

Criação e Nutrição. Farmacologia. Doenças Aviárias. Toxicologia. Zoonose. Vigilância sanitária e epidemiológica de alimentos: 

Intoxicações e toxi-infecções de origem alimentar. Profilaxia das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Investigação de surtos. 

Colheita de Amostras. Epidemiologia: Epidemiologia geral e aplicada – princípios gerais, definição e classificação. Cadeia 

epidemiológica e transmissão. Métodos epidemiológicos aplicados à vigilância sanitária. Estatística vital: Definições e conceitos. 

Levantamento de dados. Estatística de morbidade. Prevalência. Incidência. Proporções, coeficientes, índices utilizados em estudo de 

saúde. Coeficiente ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Gerais. Específicas. Doenças infectocontagiosas de importância 

em Saúde Pública Veterinária: Determinada por bactérias. Tuberculose. Brucelose. Leptospirose. Salmoneloses. Estreptococciases. 

Estafilococciases. Determinadas por vírus. Raiva. Encefalites equinas. Determinadas por protozoários. Leishmaniose. Toxoplasmose. 

Determinadas por nematoides. Ascaridíase. Ancilostomíase. Determinadas por cestoides. Teníases. Cisticercoses. Equinococoses. 

Zoonoses: Conceituação e classificação de zoonoses. Controle da raiva. Controle de roedores. Controle de vetores. Quirópteros. 

Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos. Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. Fisiologia dos animais 

domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia 

médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zootécnica. Higiene e higienização de 

estabelecimentos e de alimentos. Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica. Medidas de controle urbano de 

animais domésticos. Planejamento e Administração em Saúde Pública. Vigilância Epidemiológica. Outros conhecimentos específicos 

exigidos para desempenho da função. Informações Epidemiológicas. Calendário de Vacinação. Rastreabilidade. Alimentação Animal. 

Bemestar animal. Ética Profissional. 

 

314 NUTRICIONISTA 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; nutrientes : definição, 

propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez 

e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; nutrição na infância e na adolescência; nutrição 

do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aquisição, conservação e custos; características físicas, 

químicas e físico-químicas dos alimentos preparados; planejamento, produção e distribuição de refeições; avaliação. Avaliação 

Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual e familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos 

qualitativo e semiquantitativo; avaliação do estado nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, 
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consumo de alimentos e graus de desnutrição; avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, 

objetivos e aspectos sócio-econômicos-culturais; antropologia social e conduta alimentar; hábios alimentares regionais: 

fundamentos, evolução e modificação; programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. Dietoterapia: 

modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados nutricionais na doença; 

interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nutricional nos distúrbios intestinais, 

nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: traumatismo; cuidado nutricional congestiva, na doença 

renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Normas legais e 

técnico operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos 

municipais. Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde 

 

315 OBSTETRA 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 

Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do 

aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em 

tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. 

Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas 

genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em 

ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e 

trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento 

genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. 

Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. 

Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia 

do ciclo gravídicopuerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. 

Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. 

Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e 

anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da 

gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. 

Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-ginecologia. 

Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré- natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das 

cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura 

prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Clínica Geral: Insuficiência 

Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; 

Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 

Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição 

Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de 

Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 

Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 

 

316 PSICÓLOGO 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. As 
inter-relações familiares: orientação psicológica da família. A criança no contexto familiar. Noções de psicopatologia. Mecanismo de 
defesa do ego-gratificação/privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Psicologia do desenvolvimento. O poder público, a criança e 
o adolescente. Noções de proteção a criança e ao adolescente/ECA. O papel do psicólogo na equipe inter e multidisciplinar. Relações 
inter e intragrupais. Desenvolvimento de equipes. Motivação e Gestão de Pessoas. Aconselhamento psicológico. Abordagem 
sistêmica. Aspectos psicológicos e o contexto familiar no cuidado do idoso. Ajuste psicossocial à deficiência física. Deficiência física e 
mental. 
 

317 PSICÓLOGO (SAÚDE MENTAL) 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. As inter-
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relações familiares: orientação psicológica da família. A criança no contexto familiar. Noções de psicopatologia. Mecanismo de defesa 

do ego- 7 Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapari/ES 

gratificação/privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Psicologia do desenvolvimento. O poder público, a criança e o adolescente. 

Noções de proteção a criança e ao adolescente/ECA. O papel do psicólogo na equipe inter e multidisciplinar. Relações inter e 

intragrupais. Desenvolvimento de equipes. Motivação e Gestão de Pessoas. Aconselhamento psicológico. Abordagem sistêmica. 

Aspectos psicológicos e o contexto familiar no cuidado do idoso. Ajuste psicossocial à deficiência física. Deficiência física e mental. 

 

318 PSIQUIATRA 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 

comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. Saúde 

Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde Mental no Brasil. Saúde Mental no SUS. 

Psicopatologia. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos: Delirium, Demência, Transtornos Amnésticos e outros 

Transtornos Cognitivos; Transtornos Mentais devido a uma condição médica geral; Transtornos relacionados a substâncias; 

Esquizofrenia e outros Transtornos Psicóticos; Transtornos do Humor; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatoformes; 

Transtorno Factício e Simulação; Transtornos Dissociativos; Transtornos da Adaptação; Transtornos da Personalidade; Transtornos 

Alimentares; Transtornos do Sono; Transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância ou na adolescência. 

Transtornos Mentais causados por uma condição médica geral. Psiquiatria em populações especiais: crianças e adolescentes, idosos 

e mulheres. Tratamentos psiquiátricos: Psicoterapias, Psicofarmacologia, Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. 

Emergências Psiquiátricas. Suicídio. Código de Ética Médica e Ética em Psiquiatria. Psiquiatria Forense. Diagnóstico Sindrômico e 

Diagnóstico Nosológico. Ética profissional. 

 

319 TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 
Fundamentos práticos da terapia ocupacional (estruturas de referências e modelos). Ética e deontologia em terapia ocupacional 
(conceitos, princípios e código de ética). Avd´s (atividades da vida diária) e avp´s (atividades da vida prática). Avaliações utilizadas nas 
diversas áreas de atuações terapêuticas. Prática baseada em evidência. T.o. aplicada à deficiência mental. T.o. no atraso do 
desenvolvimento infantil. T.o. na inclusão escolar. T.o. na saúde do trabalhador. T.o. e reabilitação psicossocial.T.o. na atenção básica 
de saúde. T.o. Aplicada á saúde mental. A proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionamento 
do modelo assistencial em saúde mental. 
 
320 CIRURGIÃO DENTISTA 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 1. 
Anatomia: Anatomia e Análise Funcional. Anatomia e Aplicação Clínica. 2. Patologia Defeitos do Desenvolvimento da Região Maxilo 
Facial e Oral. Anomalia Dentária. Doenças Fúngicas e Protozoárias. Infecção Virai. Doença Imunológica e Alérgica. Patologia Epitelial. 
Patologia das Glândulas Salivares. Tumores de Tecidos Ósseos. Doenças do Osso. Cistos e Tumores Odontológicos. Manifestações 
Orais de Doenças Sistêmicas. Lesões Nodulares e Vegetantes. Lesões Pigmentadas. Lesões Brancas. Ulceras Bucas. Lesões Visico-
bolhosas. Câncer Bucal. 3. Endodontia: Semiologia endodõntica. Inflamação. Infecção; Métodos de diagnóstico em Endodontia; 
Alterações pulpares e peripaicais; Anatomia endodõntica. Material e instrumental endodõntico; Esterilização e desinfecção; 
Radiologia aplicada; Acesso cavitário; Odontometria e localizadores apicais; Técnicas de instrumentação tipo crown-down; 
Medicação intracanal; Irrigação; Obturação e técnicas; Materiais endodõnticos; Lesão Endopério. Dor, pulpites, abscessos, 
hemorragias, drenagem, traumatismos dentários; Analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos; Cirurgia parendodõntica; 
Microbiologia dos canais radiculares e do periápice; 4. Ortodontia: Crescimento e Desenvolvimento Craniofacial. Desenvolvimento 
das dentições pré-natal, decídua, mista e permanente. Desenvolvimento das dentições em maloclusões de classe I, II e III e mordidas 
abertas. Desenvolvimento dos problemas ortodõnticos. Diagnostico Ortodôntico. Tratamento dos problemas ortodõnticos em 
crianças pré-adolescentes e na dentição permanente precoce; 5. Saúde Coletiva: Controle da cárie dentária em populações. 
Determinantes de cárie dentária. Escala de propriedades de ação preventiva. Estratégia par a promoção de saúde bucal: princípios 
gerais. Estratégias populacionais e de alto risco. Níveis de atenção e política odontológica. Planejamento. Programação para 
clientelas específicas. Identificação de problemas. Educação em saúde. 6. Dentística Restauradora: Materiais Dentários. Adesão aos 
Tecidos Dentários. Quando Restaurar e quando deter a Doença Carie. Restaurações Diretas com Resinas Compostas em Dentes 
Anteriores e Posteriores. Restaurações Adesivas Diretas. Facetas Diretas com Resinas Compostas.Restaurações Indiretas com Resinas. 
Abordagem Restauradora de Dentes Tratados Endodonticamente. Clareamento de Dentes. Agentes Clareadores. Proteção dos 
Tecidos Dentais. Cuidados Operatórios para as Técnicas de Clareamento. 7. Cirurgia: Conceito de Biossegurança. Avaliação Pré e Pós-
Operatória. Princípios da Anestesia Local. Técnica Cirúrgica. Exodontia Simples e de Dentes Impactados. Complicações em 
Exodontias. Cirurgia Pré-protética. Complicações Bucossinusais. Diagnósticos Diferencial e Biópsia. Cirurgia dos Tumores 
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Odontogênicos. Cirurgia dos Cistos Odontogênicos e das Glândulas Salivares. Traumatologia BucoMaxiloFacial. Complicações 
Cirúrgicas. Abordagem do Paciente submetido à Radioterapia ou a Quimioterapia. Controle das Desordens Temporomandibulares; 8. 
Odontopediatria: Crescimento e desenvolvimento. Cariologia clínica. Tratamento das lesões cariosas em decíduas. Selantes de 
fóssulas e fissuras. Terapia endodõntica em decíduas. Traumatismos. Cirurgia bucal pediátrica. 9. Periodontia: Anatomia do 
Periodonto. Tecidos Periodontais. Classificação das Doenças. Periodontais. Métodos de Controle de Placa. Distúrbios Sistêmicos e o 
Periodonto. Cirurgia Periodontal. Microbiologia da Doença Periodontal. Epidemiologia e Etiologia da Doença Periodontal. 
 
 

MENDES/RJ, 15 de dezembro de 2015. 

Reinaldo Medeiros Macedo 
Prefeito Municipal De Mendes/Rj 

 
Wallace Francisquini Vital 

Presidente Da Comissão Organizadora Do Concurso Público Da Prefeitura Municipal De Mendes/Rj 
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ANEXO IV – A - MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

EXO IV– A - MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 
A 
Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de MENDES/RJ, 
 
Nos termos do EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, requeiro a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
 

Nome: 

Cargo pretendido: 

CPF nº 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
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*Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovem sua condição de 
hipossuficiente financeiramente. 
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente deverá apre-
sentar todos os documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente na forma prevista no item 3.11.2 do EDITAL Nº. 
003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, bem como deverá executar todos os procedimentos exigidos no item 3.11.3. 
 
DECLARAÇÃO 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público EDITAL Nº. 
003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Declaro ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s), com o  
nº____________________________________________; 
 
Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no EDITAL Nº. 003/2015  –- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabili-
dade, podendo a Comissão do Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro 
tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do concurso Público, podendo ado-
tar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 
 
 
Assinatura do Candidato:______________________________________________________ 
 
 
 

 
USO EXCLUSIVO DO IBEG 

 
PEDIDO DEFERIDO 
 
 

PEDIDO INDEFERIDO 
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ANEXO IV –B – MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

 
A 
Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de MENDES/RJ 
 
 
Nos termos do EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, requeiro a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE: 
 

Nome: 

Cargo pretendido: 

CPF nº 

 
Informe os dados de todas as pessoas que residem no mesmo endereço que o candidato: 
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NOME R.G PARENTESCO SALÁRIO/RENDA MENSAL 

    

    

    

    

 
Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no EDITAL Nº. 003/2015  –- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; 

 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabili-

dade, podendo a Comissão Organizadora do Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou 

qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público 

podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES/RJ 

 

ANEXO V – A– REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

Este formulário destina-se aos candidatos que necessitam de condições especiais para a realização das provas do Concurso Público 
(pessoas com deficiência, recém-acidentados, recém-operados, candidatas que estiverem amamentando etc.).  

 

A 
Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de MENDES/RJ, 

 

Eu,__________________________________________________________________________, inscrição nº _______________, CPF 

nº.___________________________________________ portador(a) do documento de identificação n. ________________________, 

expedido pelo(a)________________________________, candidato(a) ao Concurso Público para o cargo de 

__________________________________________________________________________ do EDITAL Nº. 003/2015  –- PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MENDES/RJ, venho requerer a V. Sa. condições especiais para realizar a prova, conforme as informações prestadas a 

seguir.  
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_______________________________________ _____/_____________________ /2015.  

Local  

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 

ATENÇÃO! 

• As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de necessidade, segundo os critérios de 

viabilidade e razoabilidade.  

• O candidato com deficiência ou seu representante deverá anexar no sistema de inscrição, este Requerimento, devidamente 

preenchido, juntamente com o laudo, até o final das inscrições. 

• O candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para fazer as provas, deverá anexar a este requerimento a 

justificativa da necessidade acompanhada de parecer do especialista da área de sua deficiência.  

• O candidato que sofreu acidente ou foi operado recentemente ou está acometido por alguma doença deverá entregar este 

formulário devidamente preenchido com o respectivo atestado médico.  

• A candidata que estiver amamentando deverá anexar ao requerimento uma cópia legível do documento de identificação do 

acompanhante, o qual terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de identidade.  
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ANEXO V –B – REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

PREENCHA CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES PARA QUE O IBEG POSSA ATENDER A SUA NECESSIDADE DA MELHOR FORMA 
POSSÍVEL.  
 
ASSINALE, COM UM X, O MOTIVO DO REQUERIMENTO:  
 
( ) Pessoa com deficiência ( ) Amamentação ( ) Outro. Qual? ___________________________________________________________ 
 
1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 
1.1 VISUAL  
 
( ) Total (cego) ( ) Subnormal (parcial)  
 
Circule os recursos necessários para fazer a prova:  
 
a) para cegos – prova em Braille, ledor de prova, máquina Perkins, reglete de mesa, punção, cubaritmo, sorobã, folhas brancas e  
limpas e mesa espaçosa;  
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b) para visão subnormal – ledor de prova, lupa manual, luminária ou abajur, papel para rascunho, caneta, pincel atômico, mapas e  
gráficos em relevo, máquina de datilografia comum e prova ampliada.  
 
Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte. Observe os exemplos abaixo.  
 
( ) Tamanho 14 ( )Tamanho 16 ( )Tamanho 18 ( )Tamanho 20  
 
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )  
 
NOTA: A prova para os deficientes visuais totais, que optarem por ledor de prova, será lida e registrada por um profissional 
capacitado.  
Para maior segurança do candidato, todos os procedimentos e as explicações verbais feitos durante a realização da prova serão 
gravados em aparelhos apropriados, que serão ouvidos posteriormente, para conferência das declarações do candidato.  
 
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
1.2 AUDITIVA  
 
( ) Total ( ) Parcial  
 
Faz uso de aparelho? Sim ( ) Não ( )  
Precisa de Intérprete de LIBRAS? Sim ( ) Não ( )  
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )  
 
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
1.3 FÍSICA  
 
Parte do corpo:  
( ) Membro superior (braços/mãos)  
( ) Membro inferior (pernas/pés)  
( ) Outra parte do corpo. Qual? ___________________________________________________  
 
Necessita de um fiscal para preencher o cartão-resposta e/ou a folha de resposta? Sim ( ) Não (  ) 
 
Utiliza algum aparelho para locomoção?  
Sim ( ) Não ( ) Qual? _________________________________________________________  
 
Necessita de algum móvel especial para fazer as provas? Sim ( ) Não ( )  
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )  
 
Circule o(s) objeto(s) necessário(s) para fazer a prova:  
(cama, poltrona, mesa espaçosa, cadeira confortável, máquina de datilografia comum, prancheta.)  
 
Registre, se for o caso, outras condições necessárias:  
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
2. AMAMENTAÇÃO  
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Nome completo do acompanhante do bebê  
_____________________________________________________________________________  

Nº do documento de identificação (RG): ___________________Órgão expedidor:____________  

 
Observação: O original desse documento deverá ser apresentado no dia da prova.  
 
3. OUTROS  
 
 
Candidato com outro tipo de deficiência ou temporariamente com problemas graves de saúde  
 
(acidentado, operado e outros), registre, a seguir, o tipo/doença e as condições necessárias:  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
_______________________________________ _____/_____________________ /2015.  
Local  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 


