
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES- MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 (Conforme a 3ª Retificação) 

O Município de Dores de Guanhães - MG, por meio de seu Prefeito, torna público a realização de Concurso 
Público para provimento de cargos efetivos do seu Quadro de Pessoal. O Concurso Público realizar-se-á em 
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar Municipal n.0 272/2014, Lei Municipal n.0 

05/2019, Lei Complementar Municipal n.º 06/2019, o Decreto Federal n.º 3.298/1999, a Lei Complementar nº 
13/2020, a Lei Complementar nº 272/2014, a Lei Estadual n.º 21.458/2014, a Lei nº 54/2021 e as normas 
deste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regulamentado por este Edital, sendo a PROMOTORA o Município de 

Dores de Guanhães - MG, e a EXECUTORA a Fadenor - Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas, através do Setor de Concursos 
Técnicos - COTEC. 

1.2. O Cronograma do Concurso é parte integrante deste Edital. 
1.3. O Concurso, conforme disposto no Anexo I deste Edital, oferece vagas de ampla concorrência e 

vagas reservadas para pessoas com deficiência. 
1.4. Os candidatos aprovados e nomeados estarão submetidos ao Regime Jurídico Estatutário. O 

regime previdenciário, conforme o artigo 215 da Lei Complementar Municipal 05/2019, é o 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

1.5. A especificação dos cargos consta do Anexo I deste Edital, tratando de códigos de inscrição, 
denominação dos cargos, número de vagas, escolaridade mínima e outras exigências, jornada 
de trabalho, vencimentos dos cargos e valor da taxa de inscrição. 

1.6. A seleção dos candidatos constará das seguintes etapas: 
1.6.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, estando as 

especificações contidas no item 5 e no Anexo li deste Edital. 
1.6.2. Prova Prática, de caráter eliminatório, apenas para candidatos aos cargos de Carpinteiro, 

Operador de Máquina Agrícola, Operador de Máquina Especial, Operador de Máquina 
Pesada, Pedreiro e Soldador. A especificação dessa Prova consta do item 6 deste Edital. 

1. 7. As atribuições de cada cargo, específicas ou sintéticas, constam do Anexo Ili deste Edital. 
1.8. Os candidatos nomeados serão lotados conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de 

Dores de Guanhães, obedecendo as Leis Municipais pertinentes e observando a sua 
classificação no cargo pleiteado, conforme o Resultado Definitivo deste Concurso. 

1.9. Conforme o artigo 37 da Lei Complementar n.0 272/2014, Os cargos de Educador Físico do 
NASF, Fisioterapeuta do NASF, Fonoaudiólogo do NASF e Psicólogo do NASF por se tratar de 
programa do Governo Federal, poderão ser extintos e o vínculo com a Administração Pública 
Municipal poderá se extinguir, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 
a) Extinção ou encerramento das atividades dos programas federais a que estiverem 

vinculados os cargos citados acima, salvo se os referidos programas vierem a ser 
substituídos por programas similares que sejam capazes de abarcar os serviços dos 
mencionados cargos; 

b) Denúncia ou cancelamento do convênio de adesão assinado por iniciativa do Município ou 
da União; 

c) Cessação do repasse de recursos financeiros da União para o Município. 
1.1 O. Os horários estabelecidos neste Editai referem-se à hora oficiai de Brasllia-DF. 

Antes da realização da inscrição, recomenda-se ao candidato a 
leitura das normas deste Edital e seus Anexos, bem como das 
condições para posse e exercício no cargo pleiteado. 

Após a efetivação da inscrição, recomenda-se ao candidato que 
acompanhe sempre que possível, a página oficial do concurso, 
ficando atento às publicações e possíveis retificações e 
comunicados. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 (Conforme a 3ª Retificação) 

CRONOGRAMA DE DATAS 

l'TEM , 1', < :..: ETAPAS/FASES ,rt - .. ;;, DATA ---· .. 
1 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 19/12/2019 

2 Recursos contra normas do Edital Das 08h do dia 26/12/2019 às 
17h do dia 30/12/2019 

3 Resposta dos recursos contra normas do Edital 06/01/2020 

4 Inscrições (com pagamento da taxa) 
Das 08h do dia 06/06/2022 às 

17h do dia 13/06/2022 

4.1 Pré-inscrições (pedido de Isenção da taxa) 
Das 08h do dia 27/05/2022 às 

17h do dia 27/05/2022 

4.2 Entrega da documentação para análise do pedido de Isenção 
Das 08h do dia 27/05/2022 às 

17h do dia 27/05/2022 

4.3 Resultado do pedido de Isenção da taxa 31/05/2022 

4.4 Recursos contra o Indeferimento do pedido de Isenção da taxa 
Das 08h do dia 01 /06/2022 às 

17h do dia 03/06/2022 

4.5 Resposta de recursos contra o Indeferimento do pedido de isenção a taxa 06/06/2022 

4.6 Pagamento da taxa de Inscrição (candidatos com indeferimento do pedido de isenção) Até 13/06/2022 

Das 08h do dia 27/05/2022 às 
5 Pedido de Tratamento Especial 17h do dia 27/05/2022 e das 08h do dia 

06/06/2022 às 17h do dia 13/06/2022 

5.1 Resultado do pedido de Tratamento Especial 20/07/2022 

5.2 Recursos contra o Indeferimento do pedido de Tratamento Especial 
Das 08h do dia 21/07/2022 às 

17h do dia 23/07/2022 
5.3 Resposta dos recursos contra o Indeferimento do pedido de Tratamento Especial 30/07/2022 

6 Divulgação do Cartão de Inscrição com Local de Provas 22/08/2022 

7 Apllcação das Provas de Múltipla Escolha 28/08/2022 

8 Divulgação do Gabarito Oficial 29/08/2022 

9 Recursos contra questões das Provas ou erros no Gabarito Oficial 
Das 08h do dia 30/08/2022 às 

17h do dia 01/09/2022 

10 Resposta dos recursos referentes às Provas de Múltipla Escolha 26/09/2022 

11 Resultado das Provas de Múltipla Escolha (Após Recursos) 26/09/2022 

11.1 Prova Prática - Lista de candidatos participantes da Prova Prática 29/09/2022 

11.2 Prova Prática - Divulgação do local e horário de aplicação da Prova Prática 29/09/2022 

11.3 Prova Prática - Realização da Prova Prática 09/10/2022 

11.4 Prova Prática - Resultado da Prova Prática 13/10/2022 

11.5 Prova Prática - Recursos contra o resultado da Prova Prática 
Das 08h do dia 14/10/2022 às 

17h do dia 18/10/2022 

11.6 Prova Prática - Resposta aos Recursos contra o resultado da Prova Prática 28/10/2022 

12 Resultado Preliminar 13/10/2022 

12.1 Recursos contra o Resultado Preliminar 
Das 08h do dia 14/10/2022 às 

17h do dia 18/10/2022 

12.2 Resultado dos recursos contra o Resultado Preliminar 28/10/2022 

13 
Lista de candidatos habilitados para participarem do procedimento de heteroldentlílcaçao 28/10/2022 
(candidatos às vagas reservadas conforme Item 3.3 do Edital) 

13.1 Divulgação da(s) data(s) do procedimento de heteroidentificação 28/10/2022 

13.2 Resultado do procedimento de heteroldentlflcação 18/11/2022 

13.3 Recursos contra o resultado do procedimento de heteroidentificação 
Das 08h do dia 21/11/2022 às 

17h do dia 23/1 1/2022 

13.4 Resposta aos recursos contra o procedimento de heteroldentificação após recursos 02/12/2022 

13.5 Resultado do procedimento de heteroidentiflcação após recursos 02/12/2022 

14 Resultado Definitivo 02/1 2/2022 

14.1 Extrato de notas 02/12/2022 

ENDERE 
1 www.cotec.fadenor.com.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 (Conforme a 3ª Retificação) 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. São condições básicas para posse em cargo oferecido neste concurso público: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal/1988, ou 
cidadão português, conforme o artigo 12 da Constituição Federal/1988 e o Decreto Federal 
n.0 70.436/1972. 

b) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar, entre 1° de janeiro 
do ano em que completar 19 {dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 
(quarenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no artigo 21 O do Decreto n.º 

c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

57.654/66. 
Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
Ter, na data da posse, idade mínima de 18 {dezoito) anos completos, ou ser emancipado. 
Ter, na data da posse, a escolaridade exigida para o cargo (Anexo I deste Edital). 
Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada em 

inspeção médica oficial, que será realizada de acordo com a definição da PROMOTORA, 
antes da posse. O candidato que não possuir aptidão física e mental compatível com o 
cargo será eliminado do concurso público. 
Cumprir e comprovar as exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas na 
legislação municipal, neste Edital e em seu Anexo 1. 

2.1.1. A documentação exigida neste Edital para exercício do cargo deverá ser comprovada por 
ocasião da posse. 

2.2. Procedimentos para Inscrição 
2.2.1. O preenchimento do Requerimento de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao 

concurso público e o conhecimento das normas deste Editai são de responsabilidade única 
e exclusiva do candidato. 

2.2.2. O valor da taxa de inscrição, para cada cargo, consta do Anexo I deste Edital. 
2.2.3. As inscrições serão efetivadas somente pela internet, no endereço eletrônico descrito no item 

"1" da tabela de endereço eletrônico, nos períodos indicados no subitem 2.3 (inscrição com 
pagamento da taxa) e no subitem 2.4 (pré-inscrição com pedido de isenção da taxa). Será 
disponibilizado computador ao candidato que dele precisar, para esse fim, na Recepção da 
Cotec, em Montes Claros-MG, e no Posto de Atendimento, no Município de Dores de 
Guanhães - MG. 

2.2.4. O atendimento aos candidatos, durante o período de inscrição, exceto em eventuais recessos 
e feriados, será feito na cidade de Dores de Guanhães e em Montes Claros, a saber: 

a) Em Dores de Guanhães: Rua Castro Alves, nº 29 - Centro, de segunda a sexta

b} 
feira, das 8h às 11 h e das 13h às 16h. 
Em Montes Claros: Na recepção da COTEC (Campus Universitário Professor 
Darcy Ribeiro, Prédio 7, 3º andar, Vila Mauriceia), de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11 h e das 13h30min às 17h. 

2.3. A inscrição com pagamento da taxa será exclusivamente via internet, no período descrito 
no Item "4" do Cronograma de Datas, no endereço eletrônico descrito no item "1" da tabela 
de endereço eletrônico. 

2.3.1. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição no referido sítio 
eletrônico, de acordo com as Instruções solicitadas. Após esse procedimento, será exibido, 
em nome do candidato, o boleto bancário, o qual deverá ser impresso para que o 
pagamento da taxa de inscrição seja efetuado até o último dia de inscrição conforme item 
"4" do Cronograma de Datas. 

2.3.2. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade da 
Cotec/Fadenor ou da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães inscrições cujas taxas 
não tenham sido pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não 
possam ser comprovadas. O pagamento da taxa não poderá ser feito através de depósito 
em caixa eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito. 

2.3.2.1. A inscrição referida no subitem 2.3.1 que não tiver o pagamento efetuado até a data 
estabelecida será cancelada. 

2.4. A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção da taxa de inscrição, será 
exclusivamente via internet, no período descrito no item "4.1" do Cronograma de Datas, no 
endereço eletrônico descrito no item "1" da tabela de endereço eletrô~ 

1 
,. • __ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 (Conforme a 3ª Retificação) 

2.4.1. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato, desempregado ou não, que 
demonstrar, comprovadamente, hlpossuficlência de recursos financeiros, no caso de 
não poder arcar com a taxa de inscrição sem que seja comprometido o seu sustento ou da 
própria família; os candidatos amparados pela Lei Estadual 13.392/1999 ou, ainda, os 
amparados pelo Decreto Federal 6.593/2008. 

a) Candidatos amparados pela Lei Estadual 13.392/1999: o candidato deverá, no 
prazo descrito no item "4.2" do Cronograma de Datas, enviar para a Cotec cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, contendo as páginas de Identificação do 
trabalhador e do último contrato de trabalho e também a primeira página em branco 
subsequente à última página que constar o último contrato de trabalho; ou cópia 
do documento de seguro desemprego (contanto que esteja válido no momento do 
envio); ou cópia do ato de exoneração, se ex-servidor público. Observar o disposto 
nos subitens 2.4.2 a 2.4.11. 

b) Candidatos amparados pelo Decreto Federal 6.593/2008: o candidato deverá 
estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -
CadÚnico e ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 
6.135/07. No ato da inscrição, o candidato deverá informar o número do NIS 
(Número de Identificação Social) e preencher declaração eletrônica de que é 
membro de família de baixa renda. Nessa modalidade, não há envio de 
documentação através dos correios. O requerimento deve ser feito no momento da 
inscrição no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com .br. 

c) Outras formas de comprovar a hipossuficiência financeira: mesmo os 
candidatos que não se enquadrarem em uma das hipóteses acima poderão 
comprovar sua hipossuficiência financeira juntando quaisquer documentos 
legalmente admitidos que comprovem tal condição ou por qualquer outro meio 
legalmente admitido para análise. Observar o disposto nos subitens 2.4.2 a 2.4.11. 

2.4.2. Para fazer o Pedido de isenção de taxa de inscrição, com exceção da hipótese prevista na 
alínea "b" do subitem 2.4.1, cujo pedido deverá ser feito inteiramente via internet, o 
candidato deverá: 

2.4.2.1. Preencher a Ficha de Pré-inscrição/Pedido de Isenção, de acordo com as instruções 
contidas no referido sítio eletrônico. 

2.4.2.2. Imprimir e assinar a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinatura do 
candidato), que deverá ser enviado para a Cotec. 

2.4.2.3. imprimir o comprovante da Pré-inscrição/Pedido de Isenção, que deverá ser guardado 
para consultar o resultado quando este for divulgado. 

2.4.2.4. Colocar, em envelope, a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinado) e os 
documentos que comprovem a condição do candidato para requerer a isenção da taxa 
de inscrição. O candidato deverá imprimir e colar, no envelope, a folha de 
identificação e código de barras, que será gerada ao finalizar a pré-inscrição. 

2.4.2.5. Postar nos Correios, com A.R. ou SEDEX, no período descrito no item "4.2" do 
Cronograma de Datas, o envelope com a documentação, para a COTEC - Campus 
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 7, 3° andar, CEP 39401-089, Montes 
Claros/MG. se o candidato preferir, poderá entregar esses documentos no Posto de 
Atendimento (ver subitem 2.2.4, alínea a) ou na Recepção da Cotec, (ver subitem 
2.2.4, alínea b). 

2.4.2.6. Não serão recebidos nem aceitos pedidos de isenção ou documentos fora dos 
prazos e forma estabelecidos neste Edital. 

2.4.3. Caso a documentação enviada não possibilite a análise ou não demonstre a condição do 
candidato, nos termos deste Edital, o pedido de isenção será indeferido. 

2.4.4. Documentos rasurados, ilegíveis ou que apresentem erro material serão desconsiderados, o 
que acarretará o indeferimento do pedido de isenção. 

2.4.5. O resultado do pedido de Isenção será divulgado no período descrito no item "4.3" do 
Cronograma de Datas, no endereço eletrônico www.cotec.fadenor.com.br. Não haverá 
informação individual aos candidatos, mas será disponibilizada a consulta pela internet ou 
na recepção da Cotec. 

2.4.5.1. O subitem 9.4.1 deste Edital dispõe sobre eventual interposição de recurso. 
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2.4.6. O candidato que tiver o pedido deferido estará inscrito no concurso público para o cargo 
informado na Ficha de Pré-Inscrição. 

2.4.7. O candidato que tiver o pedido indeferido, se quiser participar do concurso público, deverá 
imprimir o boleto bancário da taxa de inscnçao, no endereço eletrônico 
www.cotec.fadenor.com.br, e efetuar o pagamento no período descrito no item "4.6" do 
Cronograma de Datas. 

2.4.8. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade da 
Fadenor ou da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães • MG, inscrições cujas taxas 
NÃO tenham sido pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não 
possam ser comprovadas. O pagamento da taxa NÃO poderá ser feito através de depósito 
em caixa eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito. 

2.4.9. O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição no prazo estabelecido será excluído do concurso púplico. 

2.4.1 O. Não serão aceitos pedidos de Isenção de pagamento da taxa de inscrição para outros 
candidatos que não sejam os referidos no subitem 2.4.1 deste Edital. 

2.4.11 . As informações prestadas no Pedido de Isenção, a declaração falsa ou inexata, bem como 
os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato. Será excluído 
do concurso público, em qualquer época, aquele candidato que prestar informações ou 
documentos incorretos, inverídicos, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação 
em que o candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis. 

2.5. Outras informações relativas à inscrição 
2.5.1. A não indicação de cargo implicará a anulação da inscrição do candidato. 
2.5.2. O candidato poderá se inscrever e realizar a prova para mais de um cargo, desde que 

aplicadas em turnos distintos. Havendo mais de uma inscrição paga ou isenta, por turno de 
aplicação, independentemente do cargo/área de graduação/especialidade escolhido, 
prevalecerá a última inscrição ou isenção cadastrada, ou seja, a de data e horário mais 
recentes. 

2.5.3. Não será admitida a realização de inscrição condicional ou extemporânea. 
2.5.4. O Formulário de Inscrição, bem como o valor pago relativo à taxa de inscrição, é pessoal e 

intransferível. 
2.5.5. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo. 
2.5.6. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição, exceto na eventualidade de cancelamento, 

anulação, adiamento ou suspensão do concurso público, alteração da data das provas, de 
exclusão de cargo, de pagamento em duplicidade ou extemporâneo, e em caso de 
indeferimento da inscrição do candidato por qualquer motivo. 

2.5.7. No caso de eventual suspensão do certame, ou de adiamento da data das Provas, se o 
candidato quiser desistir de participar do concurso público, poderá requerer, até 15 (quinze) 
dias antes da data de aplicação das provas, a devolução do valor da taxa de Inscrição, pelo 
sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br, no link específico, preenchendo os dados 
solicitados (dentre outros, CPF, Banco, agência e n.0 da conta corrente do candidato). A 
restituição da taxa será feita pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Dores 
Guanhaes • MG em até 30 (trinta) dias da protocollzaçao do requerimento, salvo 
impedimentos legais. Os valores das taxas de inscrição serão corrigidos monetariamente 
com base no fndice Nacional de· Preços ao Consumidor - INPC. A restituição será 
realizada através de depósito em conta, em nome do candidato. 

2.5.7.1. A Cotec/Fadenor verificará a condição do candidato em seu banco de dados, em no 
máximo 5 (cinco) dias, e encaminhará o requerimento do candidato à Prefeitura 
Municipal de Dores de Guanhães • MG, que será responsável pela devolução da taxa 

2.5.7.2. 

2.5.7.3. 

COTEC 
CONCURSOS TÉCNICOS 

e pela comunicação ao candidato. 
Solicitada a devolução da taxa, o candidato terá sua inscrição cancelada no concurso 
público. 
Requerida a devolução da taxa, caso haja necessidade de eventuais contatos 
posteriores, por parte do candidato, este deverá buscar informações junto à Prefeitura 
Municipal de Dores de Guanhães • MG, pois a Fadenor não terá responsabilidade 
pela devolução da taxa de inscrição. /~ 
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2.5.8. O preenchimento da Ficha de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao concurso 
público e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por terceiros. 

2.5.9. A Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG e a Fadenor não se responsabilizam por 
qualquer problema, na inscrição via internet, motivado por falhas de comunicação, por falta 
de energia elétrica, por congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, 
quando tais motivos e fatores de ordem técnica não forem de responsabilidade dessas 
instituições. 

2.5.1 O. Para que a inscrição seja efetivada, é necessário que, além de ser feita dentro do prazo e 
em modelo próprio, esteja em conformidade com as normas deste Edital e tenha o 
pagamento da respectiva taxa efetuado no prazo estabelecido. 

2.5.11. São motivos para anulação sumária da inscrição: o não pagamento da taxa de inscrição, 
pagamentos efetuados após a data limite, ordens de pagamento efetuadas em caixas 
eletrônicos ou feitas por telefone e que não possam ser comprovadas. 

2.5.12. Serão indeferidas as inscrições ou pré-inscrições que estiverem em desacordo com as 
disposições deste Edital, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

2.5.13. Na Ficha de Inscrição, constará declaração de que o candidato tem conhecimento das 
condições exigidas para o exercício do cargo, conforme o subitem 2.1 deste Edital, e de 
que concorda com as suas disposições. 

2.5.14. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a plena aceitação das normas e das 
condições estabelecidas neste Edital e em suas eventuais retificações, das quais não 
poderá alegar desconhecimento. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação dos atos relativos a este concurso público e de eventuais retificações ou 
aditivos do Edital que, se houver, serão divulgadas no sítio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com.br e em quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Dores de 
Guanhães, e publicadas em diário oficial e jornal de ampla circulação local e regional. 

2.5.15. Qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados pelo 
candidato para a inscrição, apuradas a qualquer tempo, que comprometerem a lisura do 
certame, se não forem corrigidas pelo candidato até a data de término das inscrições 
(ressalvado o disposto no subitem 2.5.7), acarretarão a anulação da inscrição no concurso 
público, bem como de todos os atos delas decorrentes, sem prejuízo de medidas cíveis, 
administrativas e/ou penais cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao 

2.6. 
contraditório e à ampla defesa. 

Cartão de Inscrição - Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato. Os 
candidatos deverão, no período descrito no Item "6" do Cronograma de Datas, Informar
se, pela internet, no endereço eletrônico descrito no item "1" da tabela de endereço 
eletrônico, em que local Irão fazer as Provas. Informações também poderão ser obtidas na 
recepção da Cotec ou pelos telefones (38) 3690-3930 ou (38) 3690-3931, de segunda a sexta
feira, exceto eventuais recessos e feriados, no horário das 8h às 11 h e das 13h30min às 17h 
(Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 7, 3° andar, Vila Mauriceia, Montes 
Claros-MG). 

2.6.1. As consequências decorrentes da não localização do local de Provas são de responsabilidade 
do candidato. 

2.6.2. Na ocorrência de eventuais erros (tais como erro no nome do candidato, do n.º do documento 
de identidade, da data de nascimento), o candidato deverá Informá-los ao fiscal de sala, no 
dia das Provas, para que seja providenciado o pedido de correção, em formulário próprio. 

2.6.3. Não será obrigatória a apresentação do cartão de inscrição no dia das provas. Todavia o 
documento de identificação do candidato é obrigatório para a realização das provas. 

2.7. Tratamento Especial para realização da Prova de Múltipla Escolha 
2.7.1. O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de tratamento especial no dia 

das Provas de Múltipla Escolha deverá entregar Pedido de Tratamento Especial, 
especificando os meios necessários para a realização dessas provas. Com o Pedido de 
Tratamento Especial, deverá conter Atestado Médico que descreva a situação do 
candidato. ,--:::----
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2.7.1.1. A candidata lactante que necessitar amamentar o seu bebê no horário de aplicação 
das Provas deverá fazer o requerimento para esse atendimento especial, conforme 
disposto no subitem 5.16 deste Edital. 

2. 7.1.1.1. Nesta situação (candidata lactante) não é preciso o envio de laudo médico, 
basta o requerimento. 

2.7.2. O Pedido de Tratamento Especial, com a especificação de que trata o subitem 2.7.1, deverá 
ser postado, no período descrito no item "5" do Cronograma de Datas, nos Correios, 
com A.R. ou pelo serviço de Sedex (com custos por conta do candidato), para o seguinte 
endereço: COTEC - Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 7, 3° andar, 
CEP 39401-089, Montes Claros - MG. Os documentos deverão ser entregues em envelope 
lacrado pelo candidato ou seu representante, estando escrito no envelope: 
PTE/CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE 
GUANHÃES/2019. 

2.7.2.1. No prazo estabelecido, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o Pedido de 
Tratamento Especial e o Atestado Médico poderão ser entregues pelo candidato ou 
seu representante, mediante recibo, no Posto de Atendimento em Dores de Guanhães 
(ver subitem 2.2.4, alínea a), ou na recepção da Cotec (Campus Universitário 
Professor Darcy Ribeiro, Prédio 7, 3° andar, Vila Mauriceia, Montes Claros - MG), das 
8h às 11 h e às 13h30min às 17h. 

2.7.3. O prazo citado no subitem 2.7.2 é o tempo hábil para que possa ser feita a análise do pedido 
e a tomada de providências. Apenas em casos de força maior ou fortuitos poderá haver 
solicitação de Tratamento Especial fora da data especificada no subitem 2.7.2. Nesse caso, 
a aceitação do pedido dependerá de análise a ser feita pela Cotec/Fadenor, que avaliará a 
possibilidade de atendimento. 

2.7.3.1. Na impossibilidade de atendimento, a Cotec/Fadenor comunicará ao candidato o 
indeferimento do pedido. 

2.7.4. Serão indeferidos os pedidos de Tratamento Especial que não apresentarem Atestado Médico 
que descreva a situação do candidato. 

2.7.5. O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado no período descrito no Item 
"5.1" do Cronograma de Datas, no endereço eletrônico descrito no item "1" da tabela de 
endereço eletrônico e na sede da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG. 

3. DAS VAGAS DO CONCURSO PÚBLICO E RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 
DA RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS (PRETOS E PARDOS) 

3.1. O número total de vagas a serem preenchidas neste concurso público consta no Anexo I desse 
Edital. 

3.2. Da reserva de vagas para pessoas com deficiência - Considerando a Constituição Federal 
de 1988, artigo 37, VIII, a Lei Estadual n.0 11.867/1995, a Lei Complementar Municipal n.0 

05/2019, o Decreto 42.257/2002, Decreto 3.298/1999, Decreto n.0 9.508/2018 e a Lei 
13.146/2015 fica estabelecido que 5% das vagas de cargos ofertados neste concurso público 
são reservadas para pessoas com deficiência. A reserva dar-se-á, apenas para os cargos cujas 
vagas ofertadas sejam em número igual ou superior a cinco. As vagas reservadas são as 
Indicadas no Anexo I deste Edital. 

3.2.1 . Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem "3.2" resulte em número fracionado, 
arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro 
subsequente e a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior, nos 
termos do artigo 90, § 3° da Lei Orgânica do Município de Dores de Guanhães. 

3.2.1. Será considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadrar nas categorias 
especificadas no Artigo 4.0 do Decreto Federal n.0 3.298/1999, na Lei Estadual n.0 

21.458/2014 e na Súmula 377 do STJ: "O portador de visão monocular tem direito de 
concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes". 

3.2.1.1. Para participar do concurso público, NÃO será necessário enviar, previamente, 
Laudo Médico comprovando a deficiência. Contudo, o candidato ou seu 
representante, ao fazer a sua inscrição, deverá indicar se estará concorrendo à 
vaga reservada para pessoas com deficiência. O candidato que não fizer essa 
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3.2.1.2. 

3.2.1.3. 

Indicação, no formulário de inscrição, concorrerá às vagas gerais do concurso, 
para o cargo pleiteado. 
O candidato que se inscrever nas vagas reservadas, se aprovado neste concurso 
público, deverá possuir Laudo Médico que ateste a sua deficiência. Somente será 
aceito Laudo Médico, emitido há, no máximo, seis meses, da data da convocação 
para a perícia médica referida no subitem 3.2.1.3 deste Edital. 
A Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães convocará, formalmente, o candidato 
aprovado neste concurso público, para apresentar Laudo Médico atestando a sua 
deficiência e para ser submetido à perícia médica, conforme disposto no subitem 
3.2.2. 

3.2.1.3.1. O documento de convocação será enviado para o endereço informado no ato 
da inscrição neste concurso público (observadas eventuais atualizações), com cerca 
de 15 (quinze) dias de antecedência, informand_o data, horário e local de 
atendimento. Constará da convocação a documentação que deverá ser apresentada 
pelo candidato. 

3.2.2. As pessoas com deficiência, aprovadas neste concurso público, serão convocadas para 
avaliação médica, que será realizada por médico credenciado pela Prefeitura Municipal de 
Dores de Guanhães - MG. A avaliação médica terá por objetivo constatar, 
cumulativamente: 

a) Se o candidato atende aos critérios definidos no Artigo 4.0 do Decreto Federal n.º 
3.298/1999, na Lei Estadual n.º 21.458/2014 ou na Súmula 377 do STJ. 

b) 
c) 

3.2.2.1. 

3.2.2.2. 

3.2.2.3. 

3.2.2.4. 

3.2.2.5. 

Se há compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo pleiteado. 
Se o Laudo Médico atende às condições deste Edital. 
Realizada a avaliação, o médico credenciado pela Prefeitura Municipal de Dores de 
Guanhães - MG atestará a· condição do candidato (de acordo com a legislação 
específica, supracitada), nos termos do subitem 3.2.2 e suas alíneas, devendo o 
Parecer Médico ser fundamentado, datado, devidamente assinado e com o nº do 
Registro no CRM. 
Caso não seja constatada, fundamentadamente, a deficiência e/ou seja constatada a 
incompatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência do candidato, este 
deverá ser intimado por correspondência, com Aviso de Recebimento (AR), para 
tomar ciência da decisão, do Parecer Médico e de todos os documentos que 
subsidiaram a sua elaboração, para, querendo, interpor recurso no prazo de 3 dias 
úteis, contados da juntada do comprovante de intimação nos autos do processo 
administrativo. 
Provido integralmente o recurso interposto, o candidato será considerado deficiente e 
apto ao exercício do cargo; caso contrário, o nome do candidato será excluído da 
listagem de classificação correspondente e, consequentemente, do concurso público. 
O candidato que não comparecer para perícia, na data determinada, e não justificar, 
fundamentadamente, a ausência, será desclassificado do concurso. 
A documentação relativa à perícia médica deverá ser arquivada pelo Setor de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG. 

3.2.3. Caso o número de pessoas com deficiência, Inscritas e aprovadas neste concurso, seja 
inferior às vagas a elas reservadas, a(s) vaga(s) remanescente(s) será(ão) acrescida(s) às 
vagas de ampla concorrência do respectivo cargo e preenchida(s) segundo a ordem de 
classificação do(s) candidato(s), até o limite do número total de vagas oferecidas por cargo. 

3.2.4. A pessoa com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios para 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para os 
demais candidatos. 

3.2.5. Havendo necessidade de tratamento especial para realizar as provas, a pessoa com 
deficiência deverá fazer a solicitação da acordo com as disposições do subitem 2.7 
deste Edital, para que sejam tomadas as providências em tempo hábil. 

3.3. DA RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS (PRETOS E PARDOS) 
3.3.1. Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste 
concurso, conforme as disposições da Lei Municipal nª 54/2021 e deste t ·--' ' . 
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3.3.2. A reserva dar-se-á, apena~ para os cargos cujas vagas ofertadas sejam em número 
igual ou superior a três. 
3.3.3. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 
candidatos negros, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em 
caso de fração igual ou maior a 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro 
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 
3.3.4. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 
autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o 
quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

3.3.4.1. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 
concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao 
serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o 
contraditório e a ampla defe~a. sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

3.3.5. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às 
vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no 
concurso. 

3.3.5.1. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para 
ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas 
reservadas. 

3.3.6. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, 
ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, e 
satisfizerem as condições de habilitação estabelecidas em edital deverão se submeter 
ao procedimento de heteroidentificação. 

3.3.7. Para concorrer às vagas reservadas de que trata o item 3.3 o candidato deverá 
preencher o Formulário de Inscrição ou o Formulário de Pré-inscrição e também: 

a) assinalar o campo referente à reserva de vagas para pessoas negras (pretas ou pardas); 
b) declarar (declaração eletrônica) de que é pessoa negra (preta ou parda); 
c) declarar (declaração eletrônica) que se submeterá à avaliação presencial realizada pela 
Comissão Especial de Heteroidentificação. 
3.3.8. A autodeclaração terá validade apenas para possibilitar a participação precária como 
beneficiário de vagas reservadas, e somente para este concurso, não sendo estendida para 
outros certames. 
3.3.9. Presumir-se-ão verdadeiras, até o procedimento de heteroidentificação, as 

informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo 
da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de 
constatação de declaração falsa. 

3.3.1 O. O procedimento de heteroidentificação será filmado pela Cotec para fins de registro 
de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação e será utilizado na análise 
de eventuais recursos. 

3.3.11.0 candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de 
heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação 
suplementar de candidatos não habilitados. 

3.3.12. A comlssao de heteroldentlflcaçao utlllzará exclusivamente o critério fenotrpico para 
aferição da condição declarada pelo candidato. 

3.3.13. Serão consideradas as características fenotfpicas do candidato ao tempo de 
realização do procedimento de heteroidentificação. 

3.3.14. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos 
eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação 
em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, 
estaduais, distritais e municipais. 

3.3.15. A Cotec/Fadenor designará Comissão Especial de Heteroidentificação da auto 
declaração, composta por profissionais especializados e com experiência em 
procedimentos de heteroidentificação. 

3.3.16. Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da 
condição autodeclarada. · 
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3.3.17. Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro 
deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 

3.3.18. A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros. 
3.3.19. É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 
3.3.20. O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se 

configura em ato discriminatório de qualquer natureza. 
3.3.21. A Cotec convocará para a heteroidentificação, complementar à autodeclaração dos 

candidatos, a quantidade de candidatos equivalente a três vezes o número de vagas 
reservadas às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas previstas no edital, 
resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital. 
3.3.21.1 A seleção dos candidatos, por cargo, será em ordem decrescente do 

somatório dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha, e em caso de 
empate, será aplicado item "7" e seus subitens. 

3.3.22. No período descrito no item 13 do Cronograma de Datas, será publicado no site da 
www.cotec.fadenor.com.br a lista de candidatos habilitados para participarem do 
procedimento de heteroidentificação. 
3.3.22.1. Os candidatos não habilitados para participar do procedimento de 
heteroidentificação passarão automaticamente a concorrer apenas às vagas de 
ampla concorrência. 
3.3.22.2. O procedimento de heteroidentificação será presencial ou através de vídeo 
conferência em data ou datas a serem divulgadas no prazo descrito no item 13.1 do 
Cronograma de Datas. A forma adotada para o procedimento, será a mesma para 
todos dos candidatos. 

3.3.22.2.1. Para a heteroidentificação, o candidato deverá observar as 
orientações que constará na publicação da lista de candidatos 
habilitados. 

3.3.22.2.2. Em caso da heteroidentificação através de vídeo conferência, o 
candidato deverá acessar o link enviado para seu e-mail com no 
mínimo de 10 (dez) minutos de antecedência do horário estipulado 
para o procedimento, aguardar o acesso da banca e só encerrar 
ou se ausentar após o término do procedimento e a autorização da 
banca. 

3.3.22.2.3. Caso o candidato não esteja presente no momento de 
acesso da banca a vídeo conferência para o procedimento 
de heteroidentificação, o candidato será eliminado do 
processo. Para esse fato não caberá recurso. 

3.3.23. O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro (pretos e 
pardos) quando: 
a) não preencher a autodeclaração; 
b) a Comissão Especial de Heteroidentificação considerar que não atendeu à 
condição de pessoa negra; 
c) no ato da inscrição ou pré-inscrição não manifestar o interesse em concorrer a 
reserva de vagas para candidatos negros (pretos ou pardos); 
d) Aos candidatos não enquadrados será disponibilizada, na data descrita no item 
13.2 do Cronograma de Datas, a situação de heteroidentificação invalidada. 

3.3.24. Os candidatos não enquadrados poderão interpor recurso no prazo descrito o item 
13.3 Cronograma de Datas. 

3.3.25. Serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não 
forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido 
nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de 
alegação de boa-fé. 

3.3.26. A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o 
dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o 
procedimento de heteroidentifcação. 
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3.3.27. O candidato negro (pretos e pardos) deficiente poderá, caso deseje, concorrer 
também às vagas reservadas para as pessoas com deficiência, observado o disposto 
no item 3 deste edital. 

3.3.28. Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às reservadas 
às pessoas com deficiência deverão manifestar opção por uma delas. 

3.3.29.Em caso de desistência de candidato negro (pretos e pardos) aprovado em vaga 
reservada, a vaga será preenchida pelo próximo candidato negro (pretos e pardos) 
classificado. 

3.3.30.Na hipótese de não haver candidatos negros (pretos e pardos) aprovados em número 
suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes 
serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 

3.3.31. Os candidatos negros (pretos e pardos) participarão do concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios para aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à 

nota mínima exigida para os demais candidatos. 
3.3.32. Caso não haja a nomeação e posse conjunta de todos os aprovados, a ordem de 

convocação dos candidatos negros (pretos e pardos), respeitando-se a ordem de 
classificação nas vagas reservadas, será da seguinte forma: a primeira vaga a ser destinada 

à pessoa negra (pretos e pardos) será sempre a 3ª, depois a 8ª, depois a 13ª e, 
assim, sucessivamente. 

4. DO SISTEMA DO CONCURSO E DAS PROVAS 
4.1. O Concurso constará das seguintes provas: 

4.1.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conforme disposto no 
item 5 e no Anexo li deste Edital. 

4.1 .2. Prova Prática, de caráter eliminatório, conforme disposições do item 6 deste Edital. Essa 
prova atribuirá pontuação apenas para fins de avaliação conceituai de aptidão ou inaptidão. 
Os critérios de avaliação e a pontuação descritiva constam do item 6 deste Edital. Será 
considerado apto, o candidato que obtiver a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos 
nessa prova e não obtiver nota zero em nenhum dos itens avaliados. Apenas os candidatos 
aos cargos de Carpinteiro, Operador de Máquina Agrícola, Operador de Máquina 
Especial, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro e Soldador participarão da Prova 
Prática. 

4.2. A pontuação máxima das Provas de Múltipla Escolha deste concurso é de 100 pontos. 
4.2.1 . A especificação e a distribuição dos pontos das Provas de Múltipla Escolha constam do 

Anexo li. 
5. DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

5.1. Os programas das Provas de Múltipla Escolha constam do Anexo IV deste Edital. Ressalte-se 
que conteúdos programáticos compreendem as legislações complementares, súmulas, 
enunciados de jornada, jurisprudências e/ou orientações jurisprudenciais do STF, STJ, TCU e 
TST, até a data de publicação deste Edital. Legislações diversas e entendimentos de Tribunais 
Superiores que tenham passado a vigorar após a publicação do Edital não serão objeto de 
exigência e de avaliação nas provas deste concurso. 

5.2. 

5.3. 

As Provas de Múltipla Escolha serão valorizadas de acordo com a pontuação estabelecida no 
Anexo li deste Edital, a partir de pontuação O (zero), obedecendo às características 
especificadas, por cargo, nesse Anexo. 
Na apuração dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha, será(ão) eliminado(s) o(s) 
candidato(s) que: 

5.3.1. obtiver(em) menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais das Provas de Múltipla 
Escolha; 

5.3.2. preencher(em) a Folha de Respostas a lápis; 
5.3.3. não assinar(em) a Folha de Respostas; 
5.3.4. não comparecer(em) para realizar as Provas. 

5.4. As Provas de Múltipla Escolha serão corrigidas por processo eletrônico (leitura óptica), através 
de Folha de Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial elaborado pela Cotec/Fadenor. Não 
serão computadas as questões não assinaladas na Folha de Respostas ner.P,;.~~-9-~es~s que 
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contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ou com marcação que impossibilite a 
leitura pelo equipamento de leitura óptica. 

5.5. Na hipótese de alguma questão das disciplinas das Provas de Múltipla Escolha vir a ser 
anulada, o seu valor, em pontos, NÃO será contabilizado em favor de NENHUM dos 
candidatos, e o restante das questões passará, automaticamente, a perfazer 100% {cem por 
cento) do valor da disciplina. 

5.5.1 . Se, na soma dos pontos das questões com novo valor, for necessário arredondamento para 
perfazer os 100% da prova, a diferença dos pontos necessários será acrescentada à 
primeira questão válida da disciplina. 

5.6 . . APLICAÇAO DAS PROVAS DE MULTIPLA ESCOLHA 
5.6.1. As provas serão aplicadas no período descrito no Item "7" do Cronograma de Datas 

(domingo), preferencialmente na cidade de Dores de Guanhães-MG, podendo, em razão 
do número de inscritos, serem aplicadas em outras cidades. O horário das Provas 
consta no Anexo li deste Edital. 

5.6.1.1. O endereço do local em que o candidato fará suas provas constará do Cartão de 
Inscrição, · que será divulgado · na internet, no sitio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com.br, a partir da data indicada no subitem 2.6. Caberá ao 
candidato se informar sobre o local de suas provas. 

5.6.2. As provas terão duração de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento 
da Folha de Respostas. 

5.6.3. O Ingresso do candidato ao prédio onde fará suas provas será permitido somente até o 
horário do fechamento dos portões. 

5.6.4. Caso não haja no Município, em quantidade suficiente, prédios escolares ou outros prédios 
com salas adequadas para a aplicação das provas, será reservado à Cotec/Fadenor, o 
direit6 de alterar o horário das provas e ainda, se for o caso, aplicar, para aiguns cargos, as 
provas em outra data, ou em outras cidades conforme o subitem 5.6.1, deste Edital, de 
modo a viabilizar a realização das provas. 

5.6.4.1. Na eventualidade da ocorrência de alteração do horário ou da data de aplicação das 
provas, será feita a divulgação no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br. Ficando, 
nessa eventualidade, facultado ao candidato o direito de requerer a devolução da taxa 
de inscrição, observado o disposto nos itens 2.5.7, 2.5.7.1, 2.5.7.2 e 2.5.7.3, caso não 
tenha condições de realizar suas provas na nova data ou no novo horário. 

5.6.4.2. O candidato deverá acompanhar as informações e retificações do Edital deste 
concurso no endereço eletrônico descrito no item "1" da tabela de endereço eletrônico. 

5.6.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local determinado 
para realizar suas provas e o comparecimento no horário estabelecido. 

5.6.6. Recomenda-se ao candidato que esteja presente no local das provas 45 (quarenta e cinco) 
minutos antes do horário marcado para o fechamento dos portões. 

5.6.7. O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Cotec/Fadenor. 
5.6.8. O candidato fará as provas em prédio, sala e carteira indicados pela Cotec/Fadenor, por 

intermédio de seus Coordenadores e/ou Fiscais. 
5.6.8.1. Para acesso ao local de provas, o candidato deverá cumprir as seguintes regras 

sanitárias: 

5.6.8.2. 
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• Uso obrigatório de mascaras. 
• Chegar ao local de provas no intervalo de tempo estabelecido no cartão de inscrição. 
• Não deverá ocorrer aglomeração de candidatos nas imediações/entrada dos locais de 

prova e nem no interior das instalações. 
• O candidato deverá ter em mãos um dos documentos citados no subitem 5.6.9.1 . 
• Submeter a medição de temperatura no dia da prova. 
• Outras regras poderão está presente no cartão de inscrição e deverão ser cumpridas. 

Caso seja Identificado que a temperatura corporal do candidato esteja superior a 
37.7°, o candidato deverá ficar fora do prédio em local sem incidência de luz solar, até 
que seja chamado para nova medição da temperatura corporal. Caso a temperatura 
corporal permaneça superior a 37.7º caracterizando o estaq~ ril, o candidato não 
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poderá acessar o local de prova, sendo considerado ausente e, portanto, eliminado do 
processo. 

5.6.9. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO - Para acesso ao prédio e à sala nos quais se 
realizarão as provas, o candidato deverá apresentar o Documento Oficial de Identificação 
(com foto) original e em perfeitas condições. 

5.6.9.1. Serão aceitos, para identificação, os seguintes documentos: Carteira de Identidade, 
Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Reservista (com foto), Carteira de 
Órgão ou Conselho de Classe (CRC, CRA, COREN, OAB, etc.), Carteira de Motorista 
(modelo com foto). 

5.6.9.2. Não serão aceitos como documentos de identificação: Certidões de Nascimento ou de 
Casamento, Títulos Eleitorais, Documentos Digitais, Carteira Nacional de Habilitação 
Digital (modelo eletrônico), Carteira Nacional de Habilitação (modelo sem foto), 
Carteiras de Estudante, carteiras funcionais sem valor. de identidade. Incluindo, 
também, documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

5.6.9.3. No dia de realização das provas, caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar Documento Oficial de Identificação original (com foto), por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência impresso, 
expedido há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso, o candidato será 
submetido à identificação especial, a qual compreende a coleta de assinaturas e 
impressão digital em formulário próprio. 

5.6.9.4. Para realização das Provas, não serão aceitos protocolo do documento, cópia do 
documento de identificação (ainda que autenticada) ou simples anotação de n.º de 
registro de REDS/Boletim de Ocorrência Policial. 

5.6.9.5. A equipe de coordenação do prédio em que as provas estiverem sendo aplicadas 
poderá, conforme a necessidade, fazer, na sala da coordenação, a Identificação 
especial do candidato que apresentar documento (mesmo sendo original) que não 
possibilite precisa identificação ou que apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador. 

5.6.1 O. Em hipótese alguma, o candidato fará as provas se não apresentar a documentação 
exigida ou não cumprir a norma estabelecida para identificação, conforme subitens 5.6.9 a 
5.6.9.5. O candidato que não atender às exigências do Edital será eliminado do·concut'so. 

5.6.11. O candidato deverá levar caneta esferográfica comum, de tinta azul ou preta (tubo 
transparente) para preencher a Folha de Respostas. Não será permitido o uso de caneta 
diferente da especificada, por medida de segurança do concurso. 

5.6.12. Não será permitido, durante a realização das provas: consulta de qualquer tipo, uso ou 
porte de relógio, chaveiro, régua de cálculo, óculos escuros, protetor auricular, quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.), borracha, lápis; lapiseira, grafite, 
marca-texto, uso ou porte de aparelhos eletrônicos ou de comunicação (tais como: 
máquina de calcular, notebook, pen-drive, aparelho receptor ou transmissor de dados e 
mensagens, gravador, telefone celular, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, fone de ouvido etc.). 

5.6.12.1. Com observância do disposto no subitem 5. 7 deste Edital, fica estabelecido que, caso 
esteja portando equipamentos eletrônicos e objetos pessoais (subitem 5.6.12), antes 
do início das Provas; o candidato deverá identificá-los e colocá-los no local indicado 
pela equipe de fiscalizaçãó, · sendo que aparelhos de telefone celular devem ser 
previamente desligados. Os equipamentos e objetos pessoais somente poderão ser 
manuseados pelo candidato após a sua saída do Prédio. 

5.6.12.2. O candidato que estiver portando, durante a realização de sua prova, mesmo que 
desligados, telefone celular, ou quaisquer outros equipamentos mencionados no 
subitem 5.6.12, ou similares, ou se for flagrado em tentativa de cola, será eliminado do 
concurso. 

5.6.12.2.1. Será eliminado o candidato que não mantiver aparelhos eletrônicos ou 
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quaisquer dos itens citados no subitem 5.6.12 dentro do envelope/embalagem porta 
objetos desde o ingresso na sala de provas até a sua saída definitiva. Se o aparelho 
eletrônico, ainda que dentro do envelope/embalagem porta objetos, emitir qualquer 
sinal sonoro, como toque ou alarme, o candidato será eliminado do concurso. 
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5.6.13. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for flagrado 
comunicando-se com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, 
ou, ainda, que se utilizar de notas, de livros, de impressos etc. 

5.6.14. Para segurança de todos os envolvidos no concurso, como regra, é vedado o porte de 
armas nos prédios onde serão realizadas as provas. O candidato que for amparado pela 
Lei Federal n.0 10.826/2003 e suas alterações, e precisar realizar a prova armado deverá, 
no prazo descrito no item 4 do Cronograma de Datas: 

a) assinalar, no ato da inscrição, a opção correspondente à necessidade de portar 
arma durante a realização das provas; 

b) enviar, via upload, imagem do documento de identidade; 
c) enviar, via upload, imagem do CPF; 
d) enviar, via upload, a imagem do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da 

Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei. 
5.6.14.1. Os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal n.º 10.826/2003, e suas 

alterações, não poderão portar armas no ambiente de provas. 
5.6.14.2. Como forma de garantir a lisura do concurso, é reservado à Cotec/Fadenor, caso 

julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação em áudio ou 
proceder à identificação especial (filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive 
durante a realização das provas. 

5.6.14.3. Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, 
impreterivelmente, conforme o horário descrito no Anexo li deste Edital. As provas 
serão iniciadas conforme o horário descrito no Anexo li deste Edital. O candidato que 
chegar após o fechamento dos portões, não se levando em conta o motivo do 
atraso, terá vedada sua entrada no prédio e será eliminado do concurso. 

Não haverá funcionamento de guarda-volumes, e a Cotec/Fadenor não se responsabilizará por 
perdas, danos ou extravias de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. 
Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, 
devidamente assinados, a Folha de Respostas e o Caderno de Provas de Múltipla Escolha 
(completo). 
O candidato somente poderá deixar o prédio após decorridas 1 (uma) hora do início dessas 
provas e poderá levar consigo o caderno de provas. 

5.1 O. Em cada sala, os dois últimos candidatos a terminarem as provas deverão deixar o recinto ao 
mesmo tempo e deverão assinar a Ata de Aplicação de Provas. 

5.11. O candidato deverá transcrever as respostas das Provas de Múltipla Escolha para a Folha de 
Respostas, que deverá ser assinada no local indicado. A Folha de Respostas é o único 
documento válido para correção das Provas de Múltipla Escolha, e o seu preenchimento será 
de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste edital e na própria Folha de Respostas. 

5.11.1. O candidato que fizer essas provas e deixar de assinar a Folha de Respostas no local 
indicado será eliminado do concurso. 

5.11.2. A Folha de Respostas será personalizada e não será substituída, em nenhuma hipótese, 
por motivo de rasuras ou de marcações incorretas. 

5.11 .3. O candidato que não entregar a Folha de Respostas ao término de suas Provas será 
eliminado do concurso. 

5.12. Será eliminado deste concurso o candidato que, sem a devida autorização da Cotec/Fadenor, 
deixar o local de provas durante a realização das Provas. 

5.13. 
5.14. 
5.15. 
5.16. 

O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar, em hipótese alguma. 
Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para as provas. 
O candidato que fizer uso de medicamento deverá trazê-lo consigo. 
A candidata lactante, fica resguardado o direito de amamentar, no horário de aplicação das 
provas, em local indicado pela coordenação do concurso, ficando vedada a comunicação com 
o(a) acompanhante do bebê. O tempo despendido pela amamentação será compensado 
durante a realização da prova em até 30 (trinta) minutos. 

5.16.1. A COTEC/Fadenor não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. A candidata 
que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a cri~~a...._no locai de 
realização das provas. O acompanhante adulto será o responsável peli(g~fct!Jl~ança, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 (Conforme a 3ª Retificação) 

ficará em sala reservada indicada pela coordenação e deverá estar presente no prédio 
antes do horário de fechamento do portão. 

5.17. Na ocorrência de alguma irregularidade, tentativa ou comprovação de fraude, o candidato será, 
a qualquer tempo, eliminado do concurso e estará sujeito a outras penalidades legais, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação em 
que o candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis. 

5.18. O Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço 
www.cotec.fadenor.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG, até o 
dia seguinte da aplicação dessas provas. O Gabarito não será informado por telefone. 

6. DA PROVA PRÁTICA. 
6.1. A Prova Prática, somente para os cargos de Carpinteiro, Operador de Máquina Agrícola, 

Operador de Máquina Especial, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro e Soldador, será 
realizada sob responsabilidade da Cotec/Fadenor, com a utilização de veículos fornecidos pela 
Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães. . 

6.2. O local adequado para a realização da Prova será indicado previamente, pela Prefeitura 
Municipal de Dores de Guanhães, e dependerá da aprovação da Cotec/Fadenor, antes da 
divulgação oficial. 

6.3. Participarão da Prova Prática os candidatos classificados até 5 (cinco) vezes o número de 
vagas oferecidas para os cargos de Carpinteiro, Operador de Máquina Agrícola, Operador 
de Máquina Especial, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro e Soldador considerando-se 
o somatório da pontuação obtida nas Provas de Múltipla Escolha. Serão incluídos os candidatos 
empatados na última colocação. 

6.3.1. Caso, após a prova prática, não haja candidatos suficientes considerados aptos, a Prefeitura 
Municipal de Dores de Guanhães poderá convocar para realizarem prova prática, os 
candidatos que não foram classificados no limite de vagas, mas que tenham obtido no 
mínimo 50% da prova de múltipla escolha e que, portanto, não tiverem sidos eliminados 
conforme o subitem 5.3.1. 

6.4. A Prova Prática terá caráter eliminatório, e avaliação conceituai de aptidão ou inaptidão. Para 
obtenção do conceito de Apto ou Inapto, serão atribuídos pontos para os critérios especificados 
no subitem 6.8. 

6.5. Será considerado APTO, o candidato que obtiver, no mínimo, 60 (sessenta) pontos no 
somatório dos critérios avaliados e que não obtiver nota zero em nenhum desses critérios. Será 
considerado INAPTO, o candidato que obtiver pontuação inferior a 60 (sessenta) e/ou nota zero 
em quaisquer dos critérios avaliados. 

6.6. Deverão ser executados os procedimentos (critérios) indicados no subitem 6.8, conforme for 
solicitado pelo profissional especializado (avaliador da Prova). As provas para os cargos de 
operadores de máquinas serão realizadas em veículos da Prefeitura Municipal de Dores de 
Guanhães. 

6.7. A duração máxima da Prova será de 30 (trinta) minutos, por candidato, para realizar o teste. O 
candidato não poderá exceder esse tempo. Se exceder, obterá pontuação zero no critério que 
estiver sendo avaliado. 

6.6. Os critérios a serem avaliados serão conforme os quadros abaixo: 
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PROVA PRÁTICA 

CARPINTEIRO 

Execução da Prova: Em um local especifico o candidato deverá executar uma fôrma de Viga com as seguintes dimensões 
(0,20m x 0,40m) com 1,00m de comprimento. 

Ferramentas utilizadas: Serrote ou banca de carpinteiro, martelo, esquadro. 

Materiais utilizados: Tabua de Pinos, pregos 17x21. 

Duracão máxima da prova prática: 30 minutos 
Critérios Critérios de Avaliação de acertos 

Fõrma rígida e esquadrejada O a 70 

Normas de segurança O a 30 

Total 100 
AVALIAÇAO CONCEITUAL: 
a) O (zero) pontos em quaisquer dos critérios: INAPTO. 
b) De O (zero) a 59 pontos: INAPTO 
c) De 60 a 100 pontos: APTO, desde que niío tenha obtido zero em quaisquer dos critérios avaliados. 

PEDREIRO 

Execução da prova: Em um local especifico o candidato deverá executar um contra piso nivelado com as seguintes 
dimensões (1,00m x 1,00m) = 1,00m2. 

Ferramentas utilizadas: Prumo de mão, mangueira de nível, colher de pedreiro, sarrafo metálico ou de madeira, pá, enxada e 
carrinho de mão. 

Materiais utilizados: areia lavada, cimento e agua. 

Duração máxima da prova prática: 30 minutos 

Critérios Critérios de Avaliação de acertos 

Nivelamento do piso O a 40 

Acabamento do piso O a 20 

L lmpeze do pl:,o o a 7.0 

-

Normas de segurança O a 20 

Total 100 
AVALIAÇAO CONCEITUAL: 
a) O (zero) pontos em quaisquer dos critérios: INAPTO. 
b) De O (zero) a 59 pontos: INAPTO 
c) De 60 a 100 pontos: APTO, desde que não tenha obtido zero em quaisquer dos critérios avaliados. 
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SOLDADOR 

Execução da Prova: Em um local especifico o candidato deverá executar uma solda térmica de ligação entre duas peças 
metálicas. 

Ferramentas utilizadas: máquina de solda. 

Materiais utilizados: eletrodo E6013, duas pontas vergalhão com 50 cm cada. 

Duracão máxima da orava prática: 30 minutos 

Critérios Critérios de Avaliação de acertos 

Acabamento e qualidade da solda O a 80 

Normas de segurança O a 20 

Total 100 
AVALIAÇÃO CONCEITUAL: 

a) O (zero) pontos em quaisquer dos critérios: INAPTO. 
b) De O (zero) a 59 pontos: INAPTO 
c) De 60 a 100 pontos: APTO, desde que não l enha obtido zero em quaisquer dos critérios avaliados. 

Critérios Pontos 
Máximos 

Conhecimento dos comandos da máquina 20 
Operador de Máquina Especlal lnclinamento da lâmina e alinhamento 20 

(Patrol Motonlveladora) 
lnclinamento da Máquina 20 
Deslocamento (movimentação) da máquina 20 

Raspagem de pequeno trecho 20 

AVALIAÇÃO CONCEITUAL: 
Total 100 

a) O (zero) pontos em quaisquer dos critérios: 1 \JAPTO. 
b) De O (zero) a 59 pontos: INAPTO 
ci De 60 a 100 contos: APTO, desde aue não lenha obtido zero em quaisquer dos critérios avaliados. 

Cri térios Pontos 
Máximos 

Conhecimento dos comandos da máquina 20 

Operador de Máquina Pesada Deslocamento (movimentação) da máquina e 
20 

(Retroescavadelra e/ou Pá Carregadeira) roalizacão de manobras 

Enchimento da concha com terra em barranco 20 

Bascular a terra, formando monte 20 

Abertura de valas 20 

AVALIAÇAO CONCEITUAL: 
Total 100 

a) O (zero) pontos em quaisquer dos critérios: I1-JAPTO. 
b) De O (zero) a 59 pontos: INAPTO 
cl De 60 a 100 contos: APTO, desde aue não tlnha obtido zero em auaisauer dos critérios avaliados. 

Critérios Pontos 
Máximos 

Operador de Máquina Agrícola Conhecimento dos comandos da máquina 25 
(Trator Agrícola - Glrlco) Deslocamento (movimentação) da máquina 25 

Noções de gradagem e/ou sulcagem da terra 25 
Noções de segurança 25 

Total 100 
AVALIAÇAO CONCEITUAL 

a) O (zero) pontos em quaisquer dos critérios: INAPTO. 
b) De O (zero) a 59 pontos: INAPTO 
c) De 60 a 100 contos: APTO, desde aue não tenha obtido zero em qualsauer dos critérios avaliados. 

COTEC 
CONCURSOS TÉCNICOS 

FA.DEN<>R 
FUNDAéÃO DE APOIO ~o DESfl<VÜLVIY.ENTO DO e.s,~o llUPf AIOR 00 NORTE DE IJ/NAS 
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6.9. O profissional especializado, credenciado pela Cotec/Fadenor, responsável pela aplicação da 
Prova, explicará e demonstrará as condições da tarefa, antes de seu início. 

6.1 O. O candidato terá apenas uma oportunidade para realizar a Prova Prática. Não será concedida 
segunda oportunidade a nenhum candidato. 

6.11. Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, salvo em caso de força maior que impeça 
a realização das provas pela totalidade dos participantes. 

6.12. Local, Datas e Horários de Realização da Prova Prática: 
6.12.1. A Prova de Prática será realizada em Dores de Guanhães, no período descrito no item 

"11 .3" do Cronograma de Datas, com horário de início às 8 horas (hora de Brasília - DF). 
6.12.2. A lista dos participantes dessa Prova será divulgada no período descrito no item "11.1" do 

Cronograma de Datas, no site www.cotec.fadenor.com.br e na sede da Prefeitura Municipal 
de Dores de Guanhães - MG. O candidato deverá ficar atento ao dia e horário de início da 
Prova. 

6.12.3. O endereço do local de realização da Prova Prática será divulgado no período descrito no 
item "11.2" do Cronograma de Datas, no site www.cotec.fadenor.com.br e na sede da 
Prefeitura Municipal de Dores Guanhães - MG. Não haverá informação individual aos 
candidatos. 

6.12.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local, dia e horário 
de realização de suas provas e o comparecimento no horário determinado. O candidato 
deverá estar presente no local de suas provas, para os procedimentos de identificação de 
presença e preparação para as tarefas, com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do 
seu início. 

6.12.5. No horário de início da Prova, será realizada a chamada dos candidatos e a presença será 
aferida em Lista de Presença, mediante assinatura e identificação documental. Não será 
permitido, por nenhum motivo, o acesso dos candidatos ao local de provas após elas terem 
sido iniciadas. 

6.13. A critério da Cotec/Fadenor, poderão ser adotados, na realização da Prova de Prática, normas 
e procedimentos estabelecidos nos subitens 5.6.9, 5.6.14 e 5.7 e deste Edital. 

6.14. Os candidatos classificados para essa Prova deverão se apresentar no local e horário 
indicados, nas seguintes condições: 

6.14.1. Apresentar Documento Oficial de Identificação, original e em perfeitas condições. Serão 
aceitos, para identificação; os seguintes documentos: Carteira de Identidade, Carteira de 
Trabalho, Passaporte, Carteira de Reservista (com foto), Carteira de Órgão ou Conselho de 
Classe (CRC, CRA, COREN, OAB, etc.), Carteira de Motorista (modelo com foto), Carteira 
Nacional de Habilitação Digital (modelo eletrônico). 

6.14.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar Documento Oficial de Identidade 
original (com foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá, para fazer as provas, 
apresentar Boletim de Ocorrência Policial impresso, emitido até 90 (noventa) dias antes da 
data das Provas, e ser submetido à identificação especial, que poderá compreender 
fotografia, coleta de assinaturas e de impressão digital, em formulário específico. 

6.14.3. Apresentar Carteira Nacional de Habilitação conforme a exigência do respectivo cargo 
descrita no Anexo 1. 

6.14.4. Comparecer usando vestimenta e calçado adequados (calça, camisa e calçado fechado). 
6.15. Será eliminado da Prova Prática o candidato que: 

a) Não apresentar a documentação exigida neste Edital. 
b) Faltar à Prova. 
e) Não estiver presente no local da Prova, no horário indicado para o início. Não haverá 

tolerância do horário (Será feita a chamada dos candidatos, para assinatura na Lista de 
Presenças). 

d) Comparecer ao local da Prova, mas não a fizer, por qualquer motivo. 
e) Não completar a Prova, por qualquer motivo, no tempo máximo de prova. 
f) For reprovado na Prova. 
g) Obtiver menos de 60 (sessenta) pontos na Prova e/ou obtiver nota zero em quaisquer dos 

critérios do teste. 
h) Faltar com urbanidade e civilidade, durante a realização da Prov , ,Ç6 . • 
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com alguém da equipe de aplicação da Prova. 
6.16. O resultado da Prova Prática após recursos será divulgado conforme item 11.4 deste Edital. 

7. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE. 
7.1 . A classificação final dos candidatos, por cargo, será em ordem decrescente do somatório dos 

pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha. 
7.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, terá preferência na classificação, conforme 

disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o 
candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos na data de correção das 
Provas de Múltipla Escolha. Persistindo o empate ou não havendo candidatos com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, será classificado, preferencial e sucessivamente, o candidato 
que: 

7.2.1. Obtiver maior pontuação na Prova de Múltipla Escolha, conforme Anexo li, na seguinte 
sequência: 

a) Prova 1; 
b) Prova 2; 
c) Prova 3 (para os cargos que possuírem a Prova 3); 

7.2.2. Tiver exercido a função de jurado (conforme artigo 440 do Código de Processo Penal). Para 
comprovação do exercício da função de jurado serão aceitos (original ou autenticado em 
cartório) atestados, declarações, certidões ou outro documento público emitido por 
Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País. 

7.2.2.1. Para a comprovação da função de jurado, o candidato deverá enviar a documentação 
comprobatória (ver item 7.2.2) durante o período de Inscrição (item 4 do 
cronograma de datas), nos Correios, com A.R. ou pelo serviço de Sedex (com 
custos por conta do candidato), para o seguinte endereço: COTEC - Campus 
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 7, 3° andar, CEP 39401-089, Montes 
Claros -· MG. Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado pelo 
candidato ou seu representante, estando escrito no envelope: JURADO/CONCURSO 
PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES/2019. No mesmo 
período, caso prefira, o candidato poderá entregar pessoalmente nos postos de 
atendimento (ver item 2.2.4, alíneas "a" e "b"). 

7.2.3. Tiver idade maior. 
8.DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1 . A divulgação dos resultados deste concurso será feita no sítio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com.br, e na Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG, nas 
seguintes datas: 

8.1.1. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição: no período descrito no item "4.3" do 
Cronograma de Datas. 

8.1.2. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição, após recursos: no período descrito 
no Item "4.5" do Cronograma de Datas. 

8.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: no período descrito no item "5.1 " do 
Cronograma de Datas. 

8.1.4. Resultado do pedido de tratamento especial, após recursos: no período descrito no item 
"5.3" do Cronograma de Datas. 

8.1.5. Resultado da Prova de Múltipla Escolha, após recursos relativos ao Gabarito Oficial: no 
período descrito no Item "1 O" do Cronograma de Datas. 

8.1.6. Resultado da Prova Prática: no período descrito no item 11.4 do Cronograma de Datas. 
8.1.7. Resultado da Prova Prática, após recursos: no período descrito no item 11.6 do 

Cronograma de Datas. 
8.1 .8. Resultado Preliminar do Concurso Público: até o período descrito no item "12" do 

Cronograma de Datas. Nesse Resultado, constará a classificação dos candidatos, em 
ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha e 
considerando-se o resultado (conceituai) obtido na Prova Prática, conforme o cargo. 

8.1.9. Resultado Definitivo do Concurso Público, com a classificação definitiva dos 
candidatos após os recursos interpostos: até o período descrito no item "13" do 
Cronograma de Datas. .. __ 

8.2. No Resultado Preliminar e no Resultado Definitivo os candidatos serã9 d~~WpdQi,-l..p or cargo, 
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e no limite de vagas, na ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla 
Escolha e considerando-se o resultado (conceituai) obtido na Prova Prática, conforme o cargo. 

8.3. Para os candidatos classificados além do limite de va_gas, as listagens serão apresentadas em 
ordem decrescente da pontuação obtida, observando-se a classificação final. 

8.4. Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não classificados 
no concurso. O Relatório Geral, com a situação e notas dos candidatos, poderá ser consultado 
pelos candidatos na sede da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG ou através do 
extrato de notas, no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br, após o período descrito no item 
1113.1 11 do Cronograma de Datas. 

8.4.1. O Extrato de Notas permanecerá no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br pelo período 
máximo de 30 dias. 

8.5. Não haverá Informação individual aos candidatos. Caberá a eles tomarem conhecimento do 
resultado deste concurso nos locais indicados para divulgação. A responsabilidade pela busca 
de informações, bem como pelos prejuízos decorrentes do fato de não se terem informado, será 
exclusiva dos candidatos, e não da Cotec/Fadenor ou da Prefeitura Municipal de Dores de 
Guanhães - MG. 

8.6. O resultado do concurso público será publicado em lista única com a pontuação dos candidatos 
e a sua classificação, observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência, conforme o 
artigo 8° do Decreto 9.508/2018. 

9.DOS RECURSOS 
9.1. A Cotec/Fadenor será responsável pela análise e resposta aos recursos interpostos. Poderão 

ser interpostos recursos nas situações indicadas no subitem 9.4 deste Edital, pelo sítio 
eletrônico www.cotec.fadenor.com.br, nos prazos e horários indicados para cada caso. Para 
essa finalidade, a Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG disponibilizará computador 
e atendente, no Posto de Atendimento. Será disponibilizado, também, computador na 
Recepção da Cotec/Fadenor. 

9.1.1. Os recursos referentes a este concurso NÃO poderão ser enviados pelos Correios. 
9.2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter os dados que informem a identidade do 

reclamante, seu número de inscrição e o cargo pleiteado. 
9.3. Admitir-se-á, para cada candidato, desde que devidamente fundamentado, um único recurso 

relativo a cada caso previsto no subitem 9.4, exceto quanto aos recursos relativos às questões 
das provas de múltipla escolha, onde será admitido um recurso contra cada uma das questões 
de múltipla escolha. Havendo mais de um recurso, de um mesmo candidato, sobre um mesmo 
subitem/assunto/questão, será considerado e respondido apenas o último recurso. Os demais 
recursos serão desconsiderados. 

9.4. Caberá recurso, nos seguintes casos e prazos: 
9.4.1. Contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, na ocorrência de eventuais 

erros na análise da documentação enviada: no período descrito no item "4.4" do 
Cronograma de Datas. 

9.4.1.1. Até o período descrito no item "4.5" do Cronograma .de Datas, a Cotec/Fadenor 
informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br. 

9.4.2. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro material: no 
período descrito no Item "5,2" do Cronograma de Datas. 

9.4.2.1. Até o período descrito no Item "5.3" do Cronograma· de Datas, a Cotec/Fadenor 
informará o resultado dos recursos, no sitio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br. 

9.4.3. Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no 
enunciado dás questões ou erros e omissões no gabarito: no período descrito no Item 
"9" do Cronograma de Datas. 

9.4.3.1. Até o período descrito no Item "1 O" do Cronograma de Datas, a Cotec/Fadenor 
informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br. 

9.4.4. Contra o resultado da Prova Prática, fundamentando o motivo do recurso: no período descrito 
no item 11.5 do Cronograma de Datas. 

9.4.4.1. Até o período descrito no Item "11.6" do Cronograma de Datas, a Cotec/Fadenor 
informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br. 
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9.4.5. A decisão sobre os recursos interpostos poderá resultar em retificação no Gabarito Oficial. O 
Gabarito Oficial, após recursos, será divulgado pela Cotec/Fadenor, no referido endereço 
eletrônico, no período máximo de 30 (trinta) dias, para conhecimento dos candidatos. Não 
haverá informação individual aos candidatos. 

9.4.6. Contra o Resultado Preliminar da classificação no Concurso Público: desde que esteja 
devidamente fundamentado, no período descrito no item "12.1" do Cronograma de 
Datas. 

9.5. 

9.4.6.1. Até o período descrito no item "12.2" do Cronograma de Datas, a Cotec/Fadenor 
informará o resultado dos recursos, no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br. 

Em quaisquer dos casos previstos no subitem 9.4, serão rejeitados os recursos que não 
estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles a que se der entrada fora do prazo 
improrrogável previsto para cada caso. 

9.6. A decisão sobre os recursos interpostos, previstos nos subitens 9.4.3 a 9.4.6, poderá resultar 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

em retificação na ordem de classificação dos candidatos. 
A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
período descrito no item "13" do Cronograma de Datas, no sítio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com.br e na sede da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG. No 
referido sítio eletrônico, o resultado será divulgado por período máximo de 30 (trinta) dias, para 
conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos candidatos. 
Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, aceitando, 
assim, todas as disposições nele contidas. 
Fica facultado aos candidatos apresentarem sua(s) contestação(ões), devidamente 
fundamentadas, acerca das disposições deste Edital, por meio de requerimento no período 
descrito no item "2" do Cronograma de Datas. 

9.9.1. A Cotec/Fadenor, após decisão da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG, 
disponibilizará a resposta ao candidato no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br, até o 
período descrito no item "3" do Cronograma de Datas. 

9.1 O. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 

10. DA NOMEAÇÃO E POSSE 
10.1. O preenchimento dos cargos, nas vagas oferecidas neste concurso, será feito por nomeação, 

respeitando-se sempre a ordem de classificação dos candidatos. 
10.1.1. Caso não haja a contratação conjunta de todos os aprovados, a ordem de convocação dos 

candidatos portadores de deficiência, respeitando-se a ordem de classificação nas vagas 
reservadas, será da seguinte forma: a primeira vaga a ser destinada à pessoa com 
deficiência será sempre 5.ª vaga; a segunda vaga será a 21.ª, a terceira vaga será a 41.ª, a 
quarta será a 61.ª e, assim, sucessivamente. 

10.2. A convocação será feita por correspondência, de acordo com o endereço e dados indicados na 
Ficha de Inscrição. 

10.3. A posse dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme indicação da Prefeitura 
Municipal de Dores de Guanhães - MG, para verificação da aptidão física e mental do 
candidato para o exercício do cargo. 

10.4. O candidato, quando convocado para posse, além de atender aos pré-requisitos exigidos para o 
cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e xerox (legível e sem rasuras) dos 
seguintes documentos: 
a) Carteira de Identidade; 
b) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
c) Título Eleitoral e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
e) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
f) Número de PIS/PASEP, se já inscrito, ou Declaração, de próprio punho, de que não é 

inscrito; 
g) Atestado médico de sanidade física e mental necessária ao desempenho das funções 

inerentes ao cargo (de responsabilidade do candidato). 
h) Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do <:argo, devidamente 

registrado no órgão competente; 
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i) Habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo pretendido, 
inclusive com registro no respectivo Conselho, se for o caso; 

j) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para fins de 
verificação da acumulação de cargos, conforme dispõe o Artigo 37, Incisos XVI e XVII da 
Constituição Federal e Emendas Constitucionais; 

k) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
1) 01 fotos 3x4 recente; 
m) Comprovante de residência e número de telefone atualizados; 
n) Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos ou inválidos, se houver; 
o) Declaração informando se já é aposentado, por qual motivo e em qual regime de 

Previdência Social; 
p) Carteira de Trabalho; 
q) Caso o candidato empossado seja ocupante de cargo público inacumulável, deverá 

apresentar o pedido de exoneração desse cargo. 
10.5. No prazo de validade do concurso, se ocorrer o acréscimo de número de vagas em algum dos 

cargos ofertados, deverá ser feito o aproveitamento de candidatos aprovados (candidatos 
classificados além do limite de vagas), obedecida a ordem de classificação no Resultado 
Definitivo deste concurso. 

10.6. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias (corridos), contados a partir da publicação do ato de 
nomeação no Diário Oficial do Ente Municipal, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento, ficando prorrogado, para o 1º dia útil seguinte, o prazo vencido no dia em que não 
haja expediente. 

11. DAS NORMAS DISCIPLINARES 
11.1. A Cotec/Fadenor - terá amplos poderes para orientação, realização e fiscalização das Provas 

do concurso. 
11 .2. Somente poderão adentrar nos locais onde serão aplicadas as provas pessoas devidamente 

autorizadas pela Cotec/Fadenor. 
11.3. Todas as informações referentes a este concurso serão prestadas pela Cotec/Fadenor, 

realizadora do concurso, podendo ser obtidas no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br ou 
por meio do telefone (38) 3690-3930 ou (38) 3690-3931. 

11 .4. O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a 
disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 
coordenar ou fiscalizar a aplicação das provas será excluído do concurso e estará sujeito a 
outras penalidades legais, garantindo, ao candidato, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

11.5. Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de demissão, em qualquer época, o 
candidato que houver realizado o concurso usando documento ou informações falsas ou 
outros meios Ilícitos, devidamente comprovados. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A Cotec/Fadenor será responsável pela elaboração e aplicação das Provas de Múltipla Escolha, 

pela Prova de Aptidão Física, pelo processamento da classificação final dos candidatos e pelo 
fornecimento de informações referentes a este concurso. 

12.2. Durante a aplicação e correção das Provas de Múltipla Escolha, se ficar constatado, em 
qualquer questao, erro de elaboração que prejudique a resposta, conforme o Gabarito Oficial, a 
Cotec/Fadenor poderá anular a questão e, nesse caso, divulgará sua decisão no sítio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com .br. 

12.3. As publicações referentes aos resultados do concurso, objeto deste Edital, serão feitas na sede 
da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG e divulgadas no sítio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com .br. 

12.4. Não haverá justificativa para o não cumprimento, pelo candidato, dos prazos determinados 
neste Editai. 

12.5. Será de responsabilidade. da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães ou de entidade 
arquivista pública competente, conforme indicações estabelecidas pelo CONARQ e pela 
legislação pertinente, o arquivamento dos documentos relativos a este concurso. 

12.6. O prazo de validade deste concurso é de 2 {dois) anos, a contar da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. · 

12.7. A aprovação neste concurso gera direito à nomeação, no limite de V§l9 s já previstas, dentro do 

FA.DENC>R 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 (Conforme a 3ª Retificação) 

prazo de validade do concurso e na forma da lei, obedecendo-se rigorosamente à ordem de 
classificação final dos candidatos. 

12.8. Em hipótese alguma, será concedida cópia ou vista de Provas, ressalvada a finalidade disposta 
no subitem 9.4.3 deste Edital, se necessário, mediante requerimento do candidato, 
protocolizado na recepção da Cotec/Fadenor. 

12.9. A Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG e a Cotec/Fadenor não se responsabilizam 
por quaisquer textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso. 

12.1 O. São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou 
desatualizadas do seu endereço, as quais venham a dificultar quaisquer comunicações 
necessárias (inclusive convocação) sobre o concurso. 

12.11. O candidato classificado no concurso deverá, durante o prazo de validade, manter atualizado o 
seu endereço residencial junto ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Dores de 
Guanhães - MG. Não caberá ao candidato classificado qualquer reclamação, caso não seja 
possível a sua convocação por falta de atualização do endereço residencial. 

12.12. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas na 
Folha de Respostas e nas Provas, bem como nos Editais Complementares e Retificações do 
Edital. 

12.13. A Cotec/Fadenor e a Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG não fornecerão 
declarações de classificação e/ou de aprovação neste concurso. 

12.14. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Cotec/Fadenor, ouvido, se necessário, a 
Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG. 

12.1 5. Caberá ao Prefeito do Município de Dores de Guanhães - MG a homologação do resultado 
deste concurso. 

12.16. Este Edital, na sua Integra, será publicado na Sede da Prefeitura 
Guanhães e no Posto de Inscrições. Será divulgado 
www.cotec.fadenor.com.br, dele dando-se noticia, através do seu 
publicação oficial de imprensa. 

Municip,il de Dores de 
no sítio eletrônico 

Extrato, em órgão de 

Dores de Guanhães - MG, 04 de maio de 2022 

?/tf1~J ()/1( v1/i ;u__? 91 51J v?c-
weierson Ultimo de Souza · 

Prefeito Municipal de Dores de Guanhães • MG 
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CÓDIGO 
DE CARGO 

INSCRIÇÃO 

1 Auxiliar de Mecânico 

2 Auxiliar de Serviços Gerais 

3 Bombeiro Hidráulico 

4 Carpinteiro 

5 Coveiro 

6 Eletricista Predial 

7 Gari 

8 Mecânico de Linha Leve e 
Média 

9 Mecânico de Linha Pesada 

10 Motorista 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 -ANEXO 1 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS (Conforme a 3ª Retificação) 

VAGAS DO CONCURSO 

ESCOLARIDADE E OUTRAS 
RESERVA RESER EXIGÊNCIAS DO CARGO* 

TOTAIS GERAIS NEGROS VAPD 
20% 5% 

1 1 - - Elementar: 1ª a 4ª série 

17 13 3 1 Elementar: 1ª a 4ª série 

1 1 - - Elementar: 1ª a 4ª série 

2 2 - Elementar: 1ª a 4ª série/Teste prático 

1 1 - - Elementar: 1 ª a 4ª série 

3 2 1 - Elementar: 1 ª a 4ª série 

11 8 2 1 Elementar: 1 ª a 4ª série 

2 2 - - Elementar: 1ª a 4ª série 

1 1 - - Elementar: 1ª a 4ª série 

Elementar: 1ª a 4ª série Habilitação 
9 6 2 1 profissional na categoria B e Curso 

~: :;.'\ de Direção Defensiva 
... _.. -· ... 

0\\\\ 
~~1. 

~9sºll,~ 1 EA .. ~Jê.HQ~B ~" 

JORNADA 
DE 

VENCIMENTO TAXA DE 

TRABALHO BÁSICO INSCRíÇÃO 

SEMANAL 
ATUAL (R$) (R$)· 

40h 1.212,00 60,00 

40h 1.212,00 60,00 

40h 1.275,65 60,00 

40h 1.652,40 60,00 

40h 1.212,00 60;00 
' 

40h 1.275,65 60,00 

40h 1.212,00 60,00 

40h 1.679,50 60,00 

40h 2.423,52 60,00 

40h 1.212,00 60,00 

~ 



11 Motorista li 

12 
Operador de Máquina 
Agrícola 

13 Operador de Máquina 
Especial 

14 Operador de Máquina 
Pesada 

15 
Operador de Usina de 
Triagem e Compostagem 

16 Operário 

17 Pedreiro 

18 Soldador 

19 Vigia 

20 Zelador _ ... 
-· \ 

/' i~\' 1J i .. 1 1 Assistente Administrativo ~ .~~x .. -o o til:.., • . 
• @ ,Q:l ~ 8 t'>•·2 Auxiliar de Almoxarifado • :.\ " \~~\ 

' ·:~~-~-:_ ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 -ANEXO 1 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS (Conforme a 3ª Retificação) 

Elementar: 1ª a 4ª série Habilitação 
profissional na categoria D e/ou E e 
Curso de Direção Defensiva. 

15 11 3 1 Certificado de conclusão de Curso 
na área de Urgência / Emergência. 
Certificado de conclusão de Curso 
de transporte de escolar 

2 2 - - Elementar: 1ª a 4ª série, CNH B e 
teste prático 

Elementar 1ª a 4ª Série, CNH "D" 

2 2 - - Curso de capacitação profissional 
específico para o equipamento e 
teste prático 

2 2 - - Elementar: 1ª a 4ª série, CNH 'D' 
e Teste prático 

10 7 2 1 Elementar: 1ª a 4ª série 

29 22 6 1 Elementar: 1ª a 4ª série 

2 2 
Elementar: 1ª a 4ª série/Teste - -
prático 

1 1 
Elementar: 1ª a 4ª série/Teste - -
prático 

3 3 - - Elementar: 1ª a 4ª série 

5 3 1 1 Elementar: 1ª a 4ª série 

11 8 2 1 Ensino Médio 

1 1 - - Ensino Médio 

40h 1.321,92 ô0,00 

40h 1.212,00 60,00 

40h 2.203,20 60,00 

40h 1.542,24 60,00 

40h 1.212,00 60,00 

40h 1.212,00 60,00 

40h 1.652,40 60,00 

40h 1.652,40 60,00 

12x36 1.212,00 60,00 

40h 1.212,00 60,00 

40h 1.212,00 60,00 

40h 1.212,00 60,00 





__ ___.., 
,::, 
m 

- - · ' ti s.~ ~ 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Técnico em Patologia 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Advogado 

Analista de Planejamento e 
Orçamento 

Arquivista 

Assistente Social 

Cirurgião Dentista 

Contador 

Enfermeiro - 12x36 noturno 

Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 - ANEXO 1 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS (Conforme a 3ª Retificação) 

Técnico em Patologia, com Registro 
2 2 - - no respectivo Conselho de Classe 

Técnico Segurança do Trabalho, 
1 1 - - com Registro no respectivo 

Conselho de Classe 
Superior Completo em Direito e 

1 1 - - registro na Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB 
Superior Completo em 
Administração Pública ou 
Administração de Empresas ou 

1 1 - - Engenharia Civil, ou Ciências 
Contábeis, ou Ciências Econômicas, 
com registro no respectivo Conselho 
de Classe 
Superior Completo em Arquivologia 

1 1 - - e registro no respectivo conselho de 
classe 
Superior Completo em Serviço 

2 2 - - Social e registro no respectivo 
conselho de classe 

3 2 1 
Superior completo em Odontologia e 

- registro no CRO 

1 1 
Superior completo em Ciências 

- - Contábeis e registro no CRC 

Superior completo em Enfermagem 
2 2 - - e registro no respectivo Conselho de 

Classe 

Superior completo em Enfermagem 

4 3 1 - e registro no respectivo Conselho de 
Classe 

l;' -J """ 1 

1~1 CU> 

11 ~,,911,S I EA.Q!;~_QJJ 
\\-\- -------

40h 1.542,24 80,00 

40h 1.542,24 80,00 

30h 4.186,08 120,00 

40h 2.754,00 120,00 

40h 2.533,68 120,00 

40h 2.203,20 120,00 

40h 3.304,80 120,00 

40h 3.282,77 120,00 

12x36 3.304,80 120,00 

4 0h 3 .304,80 120,00 

~ 



44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

-)'~\ ,-~_\ 52 
J .... , 

_..----,.---· 
1:-J .,, 

~1 
~\ 

:\\\53 

·~t~\ 
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Educador Físico do NASF** 

Engenheiro Agrônomo 

Engenheiro Civil 

Especialista da Educação 
Básica 

Farmacêutico 

Farmacêutico Bioquímico 

Fiscal de Contratos e 
Convênios 

Fiscal de Tributos e Taxas 

Fisioterapeuta 

Fisioterapeuta do NASF** 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 -ANEXO 1 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS (Conforme a 3ª Retificação) 

Ensino Superior Completo em 
1 1 - - Educação Física e registro no 

Conselho de Classe 
Superior Completo em Engenharia 

1 1 - - Agronômica e respectivo registro no 
Conselho de Classe 
Superior Completo em Engenharia 

1 1 - - Civil e respectivo registro no 
Conselho de Classe 
Licenciatura em Pedagogia com 

1 1 - - especialização na área, ou 
Licenciatura em área específica e 
pós qraduacão 
Superior completo em Farmácia e 

1 1 - - registro no respectivo Conselho de 
Classe 
Graduação em farmácia com 
habilitação em análises clínicas e 

1 1 . - - registro no Conselho de Classe ou 
Biomedicina e registro no Conselho 
de Classe 
Superior Completo em 
Administração Pública ou 

1 1 Administração de Empresas ou - -
Ciências Contábeis, Ciências ou 
Econômicas ou Direito com registro 
no respectivo Conselho de Classe 
Superior completo em Administração 

1 1 
Pública, Ciências Contábeis ou - -
Direito e registro no respectivo no 
Conselho de Classe 
Superior completo em Fisioterapia e 

1 1 - registro no conselho de classe 

1 1 
Superior completo em Fisioterapia e 

- - registro no conselho de classe 

30h 1.542,24 120,00 

40h 2.974,32 120,00 

40h 2.974,32 120,00 

40h 2.773,31 80,00 

40h 2.203,20 120,00 

40h 2.203,20 120,00 

40h 2.754,00 120,00 

40h 2.754,00 120,00 

30h 2.203,20 120,00 

30h 2.203,20 120,00 



54 Fonoaudiólogo 

55 Fonoaudiólogo do NASF** 

56 Médico Clínico Geral 

57 Nutricionista 

58 Professor Eventual 

Professor de Educação 59 
Física 

60 Professor de Educação 
Especial 

61 Psicólogo da Educação 

62 Psicólogo do CRAS 

63 Psicólogo do NASF** 

----º "' 
~\ 

. 1i 1'.~ í AL DE VAGAS OFERTADAS** 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 -ANEXO 1 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS (Conforme a 3ª Retificação) 

Superior completo em 
1 1 - - Fonoaudiologia e registro no 

conselho de classe 
Superior completo em 

1 1 - - Fonoaudiologia e registro no 
conselho de classe 
Superior completo em Medicina e 

4 3 1 - registro no respectivo conselho de 
classe 

1 1 
Superior completo em Nutrição e 

- - registro no respectivo conselho 

3 2 1 
Licenciatura plena em Pedagogia ou 

- Normal Superior 

Licenciatura em Educação Física e 
2 2 - - registro no respectivo conselho de 

classe 
Licenciatura Plena correlata ou 

5 4 1 Normal Superior/Pedagogia, com -
pós graduação latosensu em 
educação especial 
Superior completo em Psicologia e 

1 1 - - registro no respectivo conselho de 
classe 
Superior completo em Psicologia e 

1 1 - - registro no respectivo conselho de 
classe 
Superior completo em Psicologia e 

1 1 - - registro no respectivo conselho de 
classe 

213 168 34 11 

40h 2.203,20 120,00 

30h 2.203,20 120,00 

40h 13.474,44 200,00 

30h 1.762,56 120,00 

24h 1.690,50 80,00 

24h 1.690,50 80,00 

24h 1.899,26 80,00 

40h 2.643,84 120,00 

40h 2.203,20 120,00 

30h 2.203,20 120,ÓO 

~ 



1- Motivadamente, em face da: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 -ANEXO 1 

· ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS (Conforme a 3ª Retificação) 

a) Extinção ou encerramento das atividades dos. programas federais a que estiverem vinculados os cargos citados acima, salvo se os referidos 
programas vierem a ser.substituídos por programas similares que sejam capazes de abarcar os serviços dos mencionados cargos; 
b) Denúncia ou cancelamento do convênio de adesão assinado podniciativa do Município ou da União; 
c) Cessação do repasse de recursos financeiros da União para o Município. 

(Redação d.ada pela Lei Complementa, 08/2019 de nº 18 de setembro de 2019) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÂES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 - ANEXO li 
ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA (Conforme a 3ª Retificação) 

CARGO 

. Auxiliar de Mecânico . Auxiliar de Serviços Gerais . Bombeiro Hidráulico . Carpinteiro . Coveiro . Eletricista Predial . Gari . Mecânico de Linha Leve e Media . Mecânico de Linha Pesada . Motorista 1 . Motorista li . Operador de Máquina Agrícola . Operador de Máquina Especial . Operador de Máquina Pesada . Operador de Usina Triagem e 
Compostagem . Operário . Pedreiro . Soldador . Vigia . Zelador 

. Assistente Administrativo . Auxiliar de Almoxarifado . Auxiliar de Saúde Bucal - ASB . Operador de Estação de Tratamento de 
Água e Esgoto - ETA/ETE 

. Monitor de Alunos ou Turma 

ESCOLARIDADE PROVA PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

Prova 1 Língua Portuguesa 

Elementar, conforme o 
Anexo 1 

Prova 2 Matemática 

Prova 1 Língua Portuguesa 

Ensino médio, conforme 
Prova 2 Matemática e Noções de Informática 

o Anexo 1 

Prova 3 Noções de Administração Pública 

Prova 1 Conhecimentos Específicos 

Ensino médio ou 
magistério, conforme o Prova 2 Língua Portuguesa 

Anexo 1 

· ,(>·~\va 3 Noções de Administração Pública 
/ ó~~i::t-:, 

-_...# t . -./ ·~ o ~'Q- \ 

~~ ... --; •. \ 
'~ . .,, ;,,") 

.rô_ ~ ·~,;,:. ; 
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~"'i!- 1. 

~9so!€~1s; 1 EA.l!,'ªt!ºnB 9~ \ 
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N.ºDE PESO QUESTÕES 

15 4 

10 4 

10 5 

10 4 

5 2 

10 5 

10 4 

5 2 

TOTAL DE 
PONTOS 

100 

100 

100 

HORARIO DAS 
PROVAS 

Fechamento dos 
Portões: 

7:30 

A12licacão das 
Provas: 

7 :45 às 10:45 

Fechamento dos 
Portões: 

7:30 

A12licacão das 
Provas: 

7:45 às 10:45 

Fechamento dcs 
Portões: 

7:30 

A12licaQão das 
Provas: 

7:45 às 10:45 

p?'. .. · 1. 
.r 

! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÂES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 - ANEXO li 
ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA (Conforme a 3ª Retificação) 

CARGO 

. Técnico em Contabilidade . Técnico em Edificação . Técnico em Eletrotécnica . Técnico em Enfermagem - Centro de 
Saúde . Técnico em Enfennagem - PSF . Técnico em Farmácia . Técnico em lnfonnática . Técnico em Meio Ambiente . Técnico em Patologia . Técnico em Segurança do Trabalho 

ESCOLARIDADE PROVA 

Prova 1 

Prova 2 

Nível técnico, confonne o 
Anexo 1 

Prova 3 

~ ··.:._ -~i\ 
..,.- a - ' 

, •• ~ -:1 ·r.'1 Y:·. ~ / 1" 'e,·,~ . ... g'?.· ~,;;.~.-
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PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA N.0 DE PESO QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos 10 5 

Língua Portuguesa 10 4 

Noções de Administração Pública 5 2 

TOTAL DE HORARIODAS 
PONTOS PROVAS 

Fechamento dos 
Portões: 

13:30 
100 

A12lica!,ão das 
Provas: 

13:45 às 16:45 

~- 2 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
• 
• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÂES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 - ANEXO li 
ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA (Conforme a 3ª Retificação) 

CARGO 

Advogado 
Analista de Planejamento e Orçamento 
Arquivista 
Assistente Social 
Cirurgião Dentista 
Contador 
Educador Físico do NASF 
Enfenneiro 
Enfenneiro 12x36 
Engenheiro Agrônomo 
Engenheiro Civil 
Especialista da Educação Básica 
Fannacêutico 
Fannacêutico Bioquímico 
Fiscal de Contratos e Convênios 
Fiscal de Tributos e Taxas 
Fisioterapeuta 
Fisioterapeuta do NASF 
Fonoaudiólogo 
Fonoaudiólogo do NASF 
Médico Clínico Geral 
Nutricionista 
Professor Eventual 
Professor de Educação Especial 
Professor de Educação Física 

Psicólogo da Educação 

Psicólogo do CRAS 
Psicólogo do NASF 

ESCOLARIDADE 

Nível superior, confonne 
o Anexo 1 

, .. \. 
/ ·1-·. · ;i•. / ,.., .. .., 

/ <:( ··; ~~, 

PROVA 

Prova 1 

Prova 2 

Prova 3 

/ ~ •. ~, . 
. :.~; :.~~-, 

~ .:e~·~>,,"-\, 

~\~~~ 
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PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA N.º DE PESO QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos 10 5 

Língua Portuguesa 10 4 

Noções de Administração Pública 5 2 

S9s!el,S I EA.PS.t!QJj 

TOTAL DE HORARIO DAS 
PONTOS PROVAS 

Fechamento dos 
Portões: 

100 
13:30 

AQlica!;;ãO das 
Provas: 

13:45 às 16:45 

J?~ 
.3 



ADVOGADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019 -ANEXO Ili 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

1. Assessorar o prefeito e demais órgãos do Município em assuntos de natureza jurídica; 
li. Elaborar projetos de lei, decretos e demais atos normativos, mediante solicitação; 
111. Promover a cobrança judicial dos créditos do Município, após solicitação pelo Departamento de Tributos; 
IV. Acompanhar processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, tomando as 
providências necessárias para bem curar os interesses da Administração: 
V. Orientar os demais órgãos da Administração no cumprimento de decisões judiciais; 
VI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
1. Diligenciar junto às secretarias, buscando adequar as necessidades das mesmas ao planejamento das 
licitações a serem realizadas, com unificação do objeto, se necessário; 
11. Fornecer apoio técnico-logístico às secretarias e/ou departamentos, com vistas às aquisições de 
materiais e/ou contratações de serviços; 
Ili. Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações e dos contratos, possibilitando a 
adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados; 
IV. Promover estudos técnicos para orientar a contratação de serviços e/ou aquisição de materiais, 
possibilitando a prática de melhores preços, padronização e unificação na forma da contratação, em 
conjunto com as secretarias; 
V. Analisar as observações e recomendações dos Pareceres emanados pelos órgãos competentes, 
adequando o que for necessário; 
VI. Coordenar o levantamento de dados administrativos para confecção das estatísticas e indicadores de 
desempenho; 
VII. Consultar gestores para garantir que os ajustes orçamentários sejam feitos em consonância com o 
planejamento estratégico; 
VIII. Prestar assessoria e assistência técnica com análise de custos e preparação de orçamento; 
IX. Examinar as estimativas de custos quanto à integridade, precisão e conformidade com os procedimentos 
e regulamentos; 
X. Interpretar as cotações e elaborar planilha de custos visando uma contratação com preços condizentes 
com o mercado; 
XI. Selecionar os parâmetros da pesquisa que serão utilizados na pesquisa mercadológica, 
preferencialmente empregando mais de uma fonte (cesta de preços); 
XII. Realizar a pesquisa mercadológica, registrando e desconsiderando cotações inexequíveis ou com 
valores elevados, devendo juntar a documentação que tenha subsidiado a pesquisa, com emissão de 
relatório; 
XIII. Utilizar sempre que possível banco de preços oficiais para composição de procedimento licitatório; 
XIV. Realizar juízo crítico acerca dos valores encontrados, excluindo as que possam contaminar a precisão 
da pesquisa; 
XV. Elaborar mapa comparativo de preços, compilando todos os dados da pesquisa e utilizando-se da 
medida de tendência central mais adequada ao objeto; 
XVI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

ARQUIVISTA 
1. Planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 
li. Planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e informativo; 
Ili. Planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies documentais e 
participação no planejamento de novos documentos e controle de multicópias; 
IV. Planejamento, organização e direção de serviços ou centro de documentação e informação constituídos 
de acervos arquivísticos e mistos; 
V. Planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos; --VI. Orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; ,. . ,--u~i 
VII. Orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; __ - ~ --~, .<~.)r):;;,::~i.r-» 

- . ,., - ·'J , •• u»• VIII. Orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de preservaçao; . _ .. • ,;,.,.:~"\;, ;.,, 
IX. Promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; " • '",,,ü~ \lu:~G'/Jl 
X. Elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos; ....... .::..{~t .cEi..J~ 1 
XI. Assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa; \ ~~~ 1 
XI I. Desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes. - __ ; 

\., · ~--------XII I. Desempenhar tarefas afins. :_:;::;.-----
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XIV. Assinar, sob orientação do Secretário contratos, convênios ou outros documentos legais; 
XV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
1. Atender ao público interno e externo, prestando informações simples, consultando arquivos e fichários, 
anotando recados, recebendo e encaminhando a correspondência; 
li. Digitar textos, documentos, planilha, petições e outros originais; 
Ili. Análise prévia de processos para elaboração de parecer; 
IV. Operar microcomputador utilizando programas básicos e aplicativos, pra incluir, alterar ou obter dados e 
informações e consultar registros, redigir ofícios e memorandos, transmitir fax, e-mail ou outro texto 
necessário ao bom desempenho no trabalho para o qual for designado, expedir a correspondência, bem 
como preparar documentos para a expedição; 
V. Arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos, segundo normas 
preestabelecidas; 
VI. Receber, conferir e registrar a tramitação de papéis e processos, fiscalizando o cumprimento das normas 
referentes ao protocolo; 
VII. Operar máquina reprográfica, operar microcomputador, bem como outras atribuições congêneres que 
lhe forem determinadas por seu superior imediato. 
VIII. Autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 
unidades ou aos superiores competentes; 
IX. Controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo 
com normas preestabelecidas; 
X. Receber material de fornecedores, conferindo as especificações dos materiais com os documentos de 
entrega; 
XI. Receber e conferir a qualidade dos produtos recebidos com as notas fiscais e com a amostra enviada 
pelo fornecedor, na ocasião do Julgamento da concorrência; 
XII. Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 
XIII. Operar e zelar pela manutenção de máquinas reprográficas, autenticadoras e outros equipamentos sob 
sua responsabilidade; 
XIV. Revogado; 
XV. Manter em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos; 
XVI. Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços no departamento; 
XVII. Observar a data de fabricação e entrada de gêneros alimentícios para o controle de validade dos 
mesmos; 
XVIII. Responsabilizar-se pela higienização e ordem no depósito; 
XIX. Operar micros e terminais de computadores; 
XX. Realizar o controle de publicações periódicas de interesse do setor; 
XXI. Efetuar a preparação de documentos para serem submetidos à microfilmagem; 
XXII. Desempenhar atividades com vistas à realização de levantamento aerofotogramétrico; 
XXIII. Preencher guias de remessa; 
XXIV. Realizar e controle e o levantamento de material, requisitando sua reposição; 
XXV. Colaborar com pesquisadores na área de saúde, executando todas as tarefas técnicas e 
administrativas necessárias; 
XXVI. Revogado; 
XXVII. Revogado; 
XXVIII. Revogado; 
XXIX. Atender ao público em geral e visitantes, prestando informações, encaminhando-os ao órgão 
competente; 
XXX. Executar trabalhos de telefonia recebendo e transmitindo mensagens; 
XXXI. Auxiliar na organização, atualização, manutenção de arquivos em estabelecimentos da 
municipalidade; 
XXXII. Prestar serviços de digitação; 
XXXIII. Zelar pela limpeza e boa apresentação do local de trabalho; 
XXXIV. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; 
XXXV. Manter atualizada relação de números de telefone dos diversos setores da Prefeitura e outros 
necessários de serviço; 
XXXVI. Atender o público interno e externo da unidade básica de saúde ou postos de saúde ou qualquer 
outro local onde estiver lotado de acordo com as normas; 
XXXVII. Atender telefonemas; 
XXXVIII. Identificar e registrar visitantes; 
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XXXIX. Receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e documentos; 
XL. Repassar informações e relatórios conforme a necessidade do serviço; 
XLI. Controlar a entrada e a saída de visitantes; 
XLII. Operar máquinas de escritório como: telefones, PABX, computadores, impressoras, máquina de xerox 
e outros 
XLIII. Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade 
XLIV. Realizar serviços administrativos de natureza básica e outras tarefas similares de apoio, para atender 
às necessidades burocráticas, mantendo sigilo de suas atribuições, auxiliando sempre que solicitado por 
seu superior imediato, em funções correlatas, cumprindo determinações superiores; · 
XLV. Apoio ao trabalho da equipe em todas as etapas do processo de trabalho; 
XLVI. Desenvolver atividades socioeducativas de convivência dos processos grupais do serviço, sob 
orientação da equipe técnica; 
XLVII. Participar de reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação de processos, fluxos de trabalho e 
resultado com a equipe dos programas da Assistência Social; 
XLVIII. Participar das atividades de capacitação da equipe da Assistência Social; 
XLIX. Realizar cadastro do Bolsa Família e de outros programas sociais; 
L. Realizar mobilização social, assegurando a participação social dos usuários em todas as etapas do 
trabalho social; 
LI. Atender ao público da Assistência Social com urbanidade e gentileza; e dar informação aos usuários dos 
programas; 
LII. Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 
LIII. Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 
privacidade das informações; 
LIV. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, 
ou, na comunidade; 
LV. Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 
LVI. Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais da Assistência Social e, ou, na 
comunidade; 
LVII. Apoiar no processo de mobilização e campanhas Inter setoriais; 
LVIII. Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
LIX. Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe na articulação 
com a rede de serviços sócio assistenciais e políticas públicas; 
LX. Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos e nos encaminhamentos 
aos outros serviços, por meio de registros periódicos; 
LXI. Manter arquivo físico da documentação, incluindo os formulários de registro das atividades e de 
acompanhamento dos usuários; 
LXII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

ASSISTENTE SOCIAL 
1. Pesquisar, analisar e estudar as variáveis sociais e econômicas que influenciam no comportamento 
humano; 
li. Promover estudos sobre características sociais, econômicas e culturais de grupos étnicos, religiosos, 
classes e segmentos sociais; 
Ili. Planejar, organizar, e avaliar o atendimento e o acompanhamento sociassistêncial de usuários 
encaminhados para o serviço de referência; 

IV. Fornecer parecer social quando solicitado; 
V. Propor e realizar estudos socioeconômicos que possam contribuir para identificar as demandas e 
potencialidades para atendimento e defesa dos direitos dos usuários; 
VI. Prestar serviços de âmbito social a pessoas, individualmente ou em grupos, identificando e analisando 
seus problemas e necessidades, orientando-as para o acesso a serviços, programas e projetos nas 
diversas áreas das políticas públicas que venham melhorar sua qualidade de vida e convivência em 
sociedade; 
VII. Promover e desenvolver atividades coletivas e comunitárias e de mediação de grupos de usuários e 
família dos projetos da Assistência Social, objetivando desenvolver as potencialidades dos usuários, 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a 
promoção social do público alvo; 
VIII. Recepcionar, acolher indivíduos, famílias e seus membros, em situação de vulnerabilidade social; 
IX. Realizar acompanhamento familiar: em grupos de convivência, serviço socioeducativo para famílias e 
indivíduos, público da política de assistência social; 
X. Encaminhar para avaliação e inserção do público da Assistência 
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governo federal, para aposentadoria do INSS; benefícios eventuais: assistência em espécie ou material; 
aquisição dos documentos civis fundamentais para ci exercício da cidadania, entre outros; 
XI. Produzir e divulgar informações de modo a oferecer referências para as famílias e indivíduos sobre os 
programas, projetos e serviços sócio assistenciais do SUAS, sobre o Bolsa Família e o BPC, sobre os 
órgãos de defesa de direitos e demais serviços públicos de âmbito local, municipal ou Federal; 
XII. Apoiar as atividades de avaliações e revisão dos cadastros do Programa Bolsa Família, BPC e demais 
benefícios; 

XIII. Realizar estatísticas, desenvolver relatórios, realizar gráficos de atendimentos efetuados de programas, 
projetos e ações; 
XIV. Realizar visitas, orientar e emitir pareceres quando solicitado, elaborar relatórios, encaminhar e inserir 
pessoas e famílias a Rede de Proteção Social; 
XV. Realizar atendimento particularizado e visitas domiciliares ás famílias e usuários referenciadas às 
Unidades do SUAS, e elaborar quando necessário relatório psicossocial; 
XVI. Realizar oficinas/grupos de convivência e atividades socioeducativas com usuários e seus respectivos 
familiares; . 
XVII. Proceder a orientação/acompanhamento para inserção de famílias no CADUNICO; 
XVIII. Realizar o atendimento de casos, com respectiva triagem e encaminhamento à rede de serviços 
benefícios e principalmente em programas profissionalizantes para a geração de renda; 
XIX. Prestar assessoria técnica ao Conselho Tutelar, quando solicitado; 
XX. Articular e acionar, quando necessário, conselhos tutelares e órgãos de segurança e justiça na 
perspectiva de proteção e atendimento dos direitos de cidadania, monitorando os encaminhamentos 
realizados para os órgãos públicos ou organizações não governamentais buscando acompanhar a 
efetividade no atendimento; 
XXI. Elaborar em conjunto com a equipe Plano Individualizado de Atendimento nos casos exigidos pela 
legislação pertinente; 
XXII. Organizar e manter atualizado o arquivo com dados das pessoas assistidas, como prontuários, livros 
de registro, relatórios e outros, resguardando os sigilos previstos em lei; 
XXIII. Participar de reuniões sistemáticas, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas; 
XXIV. Acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família; 
XXV. Realizar busca ativa e desenvolver projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações 
de risco; 
XXVI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB 
1. Orientar os pacientes sobre higiene bucal; 
li. Marcar consultas; 
Ili. Preencher e anotar fichas clínicas; 
IV. Manter em ordem arquivo fichário; 
V. Revelar e montar radiografias intra-orais; 
VI. Preparar o paciente para o atendimento; 
VII. Auxiliar no atendimento ao paciente; 
VIII. Instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em higiene dental à cadeira operatória; 
IX. Promover isolamento do campo operatório; 
X. Manipular materiais de uso odontológico; 
XI. Selecionar moleiras; 
XII. Confeccionar modelos de gesso; 
XIII. Aplicar métodos preventivos contra a cárie dental; 
XIV. Proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico. 
XV. Desempenhar demais atribuições previstas na seção VI; 
XVI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 
XVII. Assistir ao dentista, manipulando os produtos químicos usados nos raios x; 
XVIII. Auxiliar nos trabalhos de moldagem, bem como esterilizar o instrumental. 

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
1. Cuidar do almoxarifado da Prefeitura; 
li. Controlar o estoque de materiais; 
Ili. Fornecer materiais, quando devidamente solicitado e autorizado; 
IV. Controlar a entrada e saída de materiais; 
V. Desempenhar tarefas afins; 
VI. Controle do almoxarifado em atendimento às normas aplicáveis à espécie; 
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VII. Poderá atuar como liquidante ou fiscal de contratos; 
VIII. Cumprir determinações superiores, sempre que solicitadas e que não interfiram no cumprimento de 
seus deveres, determinados por seu superior hierárquico. 

AUXILIAR DE MECÂNICO 
1. Auxiliar no conserto e manutenção mecânica e elétrica dos veículos da frota do Município; 
11. Realizar manutenção de motor, sistemas e partes de veículos automotores; 
Ili. Auxiliar na substituição de peças e reparos e testar desempenho de componentes e sistemas de 
veículos; 
IV. Realizar a limpeza, lubrificação e serviços de borracharia nas máquinas, veículos e equipamentos do 
Município, sinalizando pontos de lubrificação, interpretando desenhos de máquinas, avaliando a situação de 
máquinas e equipamentos, selecionando material de limpeza e ferramentas para lubrificação, retirando 
excessos de lubrificantes, liberando máquinas e equipamentos lubrificados e preenchendo relatórios e 
registros de ocorrências; 
V. Monitorar o desempenho de máquinas e equipamentos, realizando inspeções preventivas, identificando 
anomalias, solicitando manutenções, verificando a ocorrência de impurezas em lubrificantes e retirando 
amostras para análises; 
VI. Colaborar na elaboração de planos de lubrificação; 
VII. Conservar ferramentas e materiais para lubrificação; 
VIII. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; 
IX. Realizar check list de manutenções corretivas e ou preventivas. 
X. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
1. Executar faxina das áreas de expediente interno e externo e das instalações sanitárias de acordo com 
procedimentos estabelecidos; 
li. Remover o pó dos móveis, das paredes, dos tetos, das portas, das janelas e dos equipamentos; 
Ili. Limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, de acordo com procedimentos determinados; 
IV. Limpar utensílios dos serviços de café, lanche e refeições; 
V. Coletar lixo e depositá-lo em local adequado; 
VI. Ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios nas dependências dos respectivos prédios 
públicos; 
VII. Fazer e servir café, preparar e servir refeições, lavar utensílios de cantina; 
VIII. Abrir e fechar o prédio público, inclusive escolas; 
IX. Limpar as dependências do local em que esteja lotado, varrendo, encerando e lavando assoalhos, 
ladrilhos, pisos e vidraças; 
X. Manter a higiene das Instalações sanitárias e da cozinha; 
XI. Manter limpos e conservador os mobiliários das unidades escolares; 
XII. Arrumar a cozinha, limpando geladeira, lavando louças, recipientes e vasilhames; 
XIII. Preparar merenda escolar seguindo as orientações e determinações da nutricionista escolar; 
XIV. Providenciar junto à chefia competente, a compra de material permanente, de consumo, limpeza e de 
cozinha; 
XV. Guardar as chaves das instituições de ensino; 
XVI. Zelar pelo prédio e patrimônio público; 
XVII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
1. Realizar serviços de bombeiro em geral; 
li. Realizar instalação e manutenção hidráulica em prédios e no sistema de abastecimento de água das 
áreas urbana e rural; 
Ili. Instalar tubulações, utensílios sanitários, caixas d'água, chuveiros elétrico e a gás, bem como outras 
partes competentes das instalações, com a utilização das ferramentas e equipamento indispensáveis à 
obtenção de serviços de qualidade; 
IV. Executar a manutenção das instalações, substituindo ou reparando suas partes componentes, tais como 
tubulações, válvulas, registros, torneiras, aparelhos e seus revestimentos isolantes ou plásticos, com o 
objetivo de mantê-los em condições de funcionamento; 
V. Atender aos programas municipais de construção reparo ou reformas de moradias para o pessoal de 
baixa renda, no que concerne as funções do cargo; 
VI. Proceder à limpeza, lavagem e manutenção de caixas e reservatórios de água dos prédios municipais; 
Vil. Realizar manutenção de hidrômetros e realizar corte do fornecimento de água 
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VII I. Zelar pela limpeza e conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalhos colocados à 
sua disposição; 
IX. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
X. Desempenhar funções junto ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água; 
XI. Trabalhar no sistema de esgotamento sanitário, fazendo ampliação de redes, desentupimento e reparo 
de redes, colocação de hidrômetros, instalação de caixas d'agua, substituição de bombas hidráulicas e 
outras tarefas afins; 
XII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

CARPINTEIRO 
1. Realizar Serviços de Carpintaria, Reforma de Telhados, Trabalhos Em Madeira e Recuperação de Móveis 
e Carrocerias de Automóveis Da Prefeitura; 
li. Construir ou Reformar Telhados, Forros, Coberturas; 
Ili. Demolir Construções e Retirar Escombros, Separando os Materiais Reaproveitáveis; 
IV. Distribuir, Orientar e Fiscalizar. a Execução de Tarefas que Foram Executadas Sob Seu Comando; 
V. Relacionar e Controlar o Material Necessário ao Serviço a Executar; 
VI. Controlar Ferramentas, Equipamentos, Máquinas E Materiais Do Almoxarifado; 
VII. Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando, instalando e reparando peças de madeira 
para confeccionar conjuntos ou peças de edificações, obras e cenários ou efetuar a manutenção das 
mesmas. 
VIII . Estudar as características do trabalho, interpretando esboço, modelo ou especificações para 
estabelecer a sequência das operações a serem executadas; 
IX. Conferir medidas de trabalhos, utilizando instrumentos adequados, de acordo com os trabalhos a serem 
realizados; 
X. Afiar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para 
providencias de compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; 
XI. Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços; 
XII. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da 
execução dos serviços; 
Xlll Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; 
XIV. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; 
XV. Executar outras atividades correlatas ao cargo. 

CIRURGIÃO DENTISTA 
1. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
li. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, 
incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 
111. Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com responsabilidade; 
IV. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho; 
V. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais; 
VI. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
Equipe de Estratégia da Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. 
VII. Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; 
VIII. Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
IX. Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde 
bucal; 
X. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 
XI. Desempenhar demais atribuições previstas na seção VI; 
XII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

CONTADOR 
1. Planejar o sistema e operação, atendendo às necessidades administrativas e às exigências legais, para 
possibilitar controle contábil e orçamentário 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019-ANEXO Ili 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
li. Analisar e contabilizar receitas e despesas; 
Ili. Efetuar lançamentos; 
IV. Preparar balanços e balancetes; 
V. Controlar e contabilizar contas dos sistemas Patrimonial, Financeiro e Orçamentário; 
VI. Rever os lançamentos contábeis; 
VII. Elaborar mapas e registros contábeis especiais; 
VIII. Conferir serviços contábeis executados por auxiliares; 
IX. Informar processos, tendo em vista as normas e os regulamentos fiscais e contábeis; 
X. Promover a classificação dos lançamentos; 
XI. Preparar relatórios; 
XII. Inspecionar o setor sob seu comando; 
XIII. Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu 
processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; 
XIV. Inspecionar a escrituração de livros comerciais e fiscais, para fazer cumprir as exigências legais e 
administrativas; 
XV. Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas; 

COVEIRO 
1. Capinar todas as áreas pertencentes aos cemitérios; 
li. Preparar as sepulturas, mediante autorização oficial; 
111. Zelar pela manutenção da limpeza das demais dependências; 
IV. Limpar e conservar cemitério e necrotério em condições de uso; 
V. Coletar lixos, recolhendo-os a vasilhames próprios; 
VI. Zelar pela segurança do cemitério; 
VII. Manter controle de sepulturas; 
VIII. Diligenciar junto à Secretaria para tomar medidas que achar pertinentes; 
IX. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

EDUCADOR FISICO DO NASF 
1. Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; 
li. Veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, 
buscando a produção do autocuidado; 
Ili. Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência 
social na comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 
IV. Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde 
juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação; acompanhamento supervisionado, 
discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de 
Educação Permanente. 

ELETRICISTA PREDIAL 
1. Delimitar o serviço a ser efetuado, conferindo plantas, esquemas e especificações; 
li. Relacionar e requisitar materiais e instrumentos necessários à execução dos trabalhos; 
Ili. Proceder à instalação regulagem, reforma, substituição, revisão, e conservação de sistemas elétricos, 
motores, bombas, reguladores de voltagem, transformadores e outros aparelhos e instalações elétricas em 
geral, utilizando-se de equipamentos e f erram entas; 
IV. Testar instalações elétricas, constatando o seu bom funcionamento; 
V. Identificar defeitos, substituindo peças e componentes defeituosos ou partes danificadas; 
VI. Testar equipamentos elétricos reparados ou por ocasião de sua aquisição, a fim de assegurar seu 
perfeito estado de funcionamento; 
VII. Responsabilizar-se pelo funcionamento e utilização dos equipamentos, instrumentos e materiais 
colocados à sua disposição; 
VIII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

ENFERMEIRO E ENFERMEIRO 12X36 
1. Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem; 
li. Manter Certidão de Responsabilidade Técnica atualizado e afixado no estabelecimento de saúde quando 
for o caso; 
Ili. Organizar o serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento 
interno normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros; 
IV. Elaborar, implantar e/ou implementar regimento interno, manuais de normas e rotinas, procedimentos, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019-ANEXO Ili 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem; 
V. Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem segura para a sociedade; 
VI. Garantir que o registro das ações de enfermagem seja realizado conforme normas vigentes; 
VII. Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 
aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação 
periódica da equipe de Enfermagem; 
VIII. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação 
para a continuidade da assistência prestada; 
IX. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade Básica de Saúde; 
X. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adulto, e idoso; 
XI. Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, 
no domicílio; 
XII. Identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através 
de observação sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elaborar plano de enfermagem, 
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de 
enfermagem no período de trabalho; 
XIII. 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; coordenar e 
supervisionar 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; 
XIV. Requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente 
preenchida e dando salda no sistema de controle, para evitar desvios dos mesmos e atender às disposições 
legais; avaliar a assistência de enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as 
atividades, para estudar o melhor aproveitamento de pessoal; 
XV. Estudar soluções, elaborar programas e projetos e desenvolver pesquisas; implantar normas e medidas 
de proteção, orientando e controlando sua aplicação, para evitar acidentes; 
XVI. Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, 
anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou relatório 
geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e 
a pesquisa; 
XVII. Planejar e desenvolver o treinamento sistemático em serviço, para o pessoal da equipe de 
enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada, para aperfeiçoar o trabalho do 
pessoal recém-admitido; 
XVIII. Aprimorar ou introduzir novas técnicas de enfermagem e melhorar os padrões de assistência. 
XIX. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em 
todos os ciclos de vida; 
XX. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever 
medicações conforme protocolos, diretrizes clinicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 
legais da profissão; 
XXI. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com 
protocolos estabelecidos; 
XXII. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; 
XXII!. Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme 
fluxo estabelecido pela rede local; 
XXIV. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e 
ACE em conjunto com os outros membros da equipe; 
XXV. Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS; 
XXVI. Implementar. e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de 
competência na UBS; 
XXVII. Coordenar a Vigilância em Saúde, quando lhe for determinado; 
XXVIII. No nível de suas competências, executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica 
e sanitária; 
XXIX. Agir de forma a eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesses 
à saúde; 

COTEC 
CONCU~SOS TECf:IICOS 

FADENOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019-ANEXO Ili 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
XXX. Controlar bens de consumo que relacionerr direta ou indiretamente com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e processos, da produção ao consumo; 
XXXI. Controlar prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde; 
XXXI I. Atuar para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde individual e coletiva, assim como intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, comercialização e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde. Essas ações abrangem a saúde do trabalhador, o controle 
de bens de consumo relacionados à saúde, da produção ao consumo e da prestação de serviços que 
envolvem a saúde; e 
XXXIII. Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação. 
XXXIV. Desempenhar demais atribuições previstas na seção VI; 
XXXV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

ENGENHBROAGRÔNOMO 
1. Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas públicas voltadas para a questão do 
produtor rural; 
li. Fortalecer o espírito cooperativo e de coletividade em prol da produção rural; 
Ili. Orientar sobre uso e manuseio de equipamentos e produtos agrícolas; 
IV. Realizar assistência aos produtores rurais d::> município, atuando junto às propriedades rurais e 
promovendo o seu desenvolvimento econômico e sustentável, desde o planejamento para o cultivo e 
colheita, até as compras de insumos, o gerenciamento de equipamentos e também como gerenciar os 
recursos humanos; 
V. Elaboração de projetos de produção e de acesso ao crédito; 
VI. Apoiar o Controle, implantação e intensificação da produção das pastagens e grãos utilizados na 
alimentação dos rebanhos, controlando também índices zootécnicos, reprodutivos e gerenciais de 
propriedades que trabalhem com pecuária; 
VII. Realizar Projetos de dimensionamento de obras no meio rural, como construções de currais, galpões, e 
também montagem de sistemas de irrigação e de drenagem; 
VIII. Acompanhar, propor, incentivar e orientar os processos de industrialização dos produtos agrícolas do 
município, controlando inclusive a qualidade final da produção; 
IX. Orientar a introdução de métodos inovadores, aperfeiçoados e sustentáveis de plantio, colheita e de 
beneficiamento de produtos agrícolas, bem como de métodos de aproveitamento industrial da produção 
vegetal; 
X. Direcionar a aplicação de defensivos para combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas 
de insetos; 
XI. Apresentar estudos econômicos relativos à Agricultura, Pecuária e indústrias; 
XII. Acompanhar a implantação e funcionamento do serviço de inspeção municipal; 
XIII. Fazer avaliações e inspeções nas propriedadeE, rurais, suas instalações, rebanhos e colheitas para fins 
administrativos, judiciais ou de crédito; 
XIV. Elaborar relatório, parecer e laudo técnico em sua área de especialidade; 
XV. Estimular, orientar e conduzir os produtores no plantio e manejo de áreas de reflorestamento, seja ela 
nativa ou através da Silvicultura, e também na conservação, defesa, exploração e industrialização de matas; 
XVI. Estimular e fortalecer o vínculo dos jovens e adultos, com sua unidade familiar de produção, sua 
família e comunidade; 
XVII. Promover cursos, palestras e atividades voltad•::is para dias de campo; 
XVIII. Desempenhar demais funções correlatas ao cargo. 

ENGENHEIRO CIVIL 
1. Elaborar projetos com emissão da respectiva Anotação de Responsabil idade Técnica (ART); 
li. Elaborar planilha de custos tanto de obras quanto dos objetos específicos que o exigir; 
Ili. Elaborar orçamento de obras, detalhado em planilhas, inclusive com cálculo Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI); 
IV. Elaborar memorial descritivo; 
V. Calcular valor de terra nua para fins de incidência de imposto; 
VI. Calcular a quantidade de materiais, mão-de-obra e outros serviços necessários para execução de obra 
ou contratação de serviços; 
VII. Estimar os custos envolvidos; 
VIII. Orçamentar outras variantes, como as horas de trabalho envolvidas, o material gasto, o desgaste e a 
substituição de equipamentos; 
IX. Auxiliar nos convênios, contratos e instrumentos congêneres; .----· • 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019 - ANEXO Ili 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
X. Atuar na fiscalização das obras, com emissão do respectivo boletim de medição; 
XI. Emitir parecer sobre a viabilidade da execução de determinado projeto, tendo por base os estudos e 
cálculos que realizou. 
XII. Dar apoio ao Analista de Convênios e Contratos; 
XIII. Fiscalizar e aprovar construções e serviços correlatos; 
XIV. Dar parecer, laudos em loteamentos; 
XV. Orientar, fazer e instruir desmembramentos de áreas; 
XVI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Descrição sumária: Os ocupantes dos cargos têm a responsabilidade pela superv1sao, orientação e 
inspeção do processo didático e pedagógico como elemento articulador no planejamento, 
acompanhamento, controle e avaliação das atividades de ensino conforme o plano de desenvolvimento 
institucional. 
Descrição detalhada: 1- Apoiar os demais setores a secretaria do município nos períodos de recessos 
escolares e/ou quando convocados pela autoridade superior; 
li- Articular o trabalho pedagógico da Escola, coordenando e integrando o trabalho dos docentes, das 
crianças e de seus familiares em torno de um eixo comum, o ensino-aprendizagem, pelo qual perpassam as 
questões do professor, da criança e da família; 
Ili- Colaborar para o desenvolvimento da Rede Pública Municipal de Educação; 
IV- Coordenar e/ou executar as deliberações coletivas do Conselho de Escola, do 
Conselho Técnico Administrativo, respeitadas as diretrizes educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação e a legislação em vigor; 
V- Definir em conjunto com a equipe escolar o projeto pedagógico da escola; 
VI- Desenvolver as atividades específicas que constituem as responsabilidades das unidades 
administrativas da Secretaria Municipal de Educação; 
VII- Desenvolver estudos e pesquisas na área educacional com vistas à melhoria do processo ensino
aprendizagém; 
VIII- Desincumbir-se de outras tarefas específicas compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem 
atribuídas; 
IX- elaborar e desenvolver projetos técnicos e pedagógicos de educação e de preparação de materiais; 
X- Elaborar e Desenvolver projetos técnicos e pedagógicos de educação e de preparação de materiais para 
as escolas, bibliotecas, oficinas, centros e serviços pedagógicos; 
XI- Executar as atribuições relacionadas com respectiva profissão, integrando-se ao trabalho coletivo da 
escola; 
XII- Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 
XIII- Exercer a supervisão, orientação e inspeção do processo didático como elemento articulador no 
planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das atividades pedagógicas, conforme o plano de 
desenvolvimento e institucional; 
XIV- Exercer atividades de apoio à docência; 
XV- Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 
XVI- Exercer na SME e/ou em unidade escolar a supervisão, orientação .e inspeção do processo didático 
como elemento articulador no planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das atividades 
pedagógicas conforme o plano de desenvolvimento e institucional; · 
XVII- Exercer outras atividades integrantes do Projeto Político Pedagógico da escola, previstas em lei e no 

regimento escolar. 
XVIII- Exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o encaminhamento 
de crianças em sua formação geral e na sondagem de suas aptidões específicas; 
XIX- Implementar a execução, avaliar e coordenar a construção ou reconstrução do. projeto pedagógico de 
educação básica com a equipe escolar; 
XX- Orientar o corpo docente e técnico no desenvolvimento de suas competências profissionais, 
assessorando pedagogicamente e incentivando o espírito de equipe; 
XXI- Participar da elaboração do calendário escolar; 
XXII- Participar das atividades do Conselho de Classe ou coordená-las; 
XXIII- Participar do processo de avaliação escolar das crianças, analisando coletivamente as causas do 
aproveitamento não satisfatório e propor medidas; 
XXIV- Planejar, coordenar, orientar, acompanhar, supervisionar, inspecionar e avaliar as atividades 
pedagógicas, visando à promoção de melhor qualidade no processo ensino-aprendizagem; 
XXV- Planejar, executar e coordenar cursos, atividades e programas internos de formação profissional e 
treinamento em serviço; ---
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES -- MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019 -ANEXO Ili 

ATRIBÜIÇÕÊS DOS CARGOS 
XXVI- Promover a integração escola, família, comunidade, visando à criação de condições favoráveis de 
participação no processo ensino-aprendizagem; · 
XXVII- Promover ações conjuntas com outros órgãos e comunidades, do forma a possibilitar o 
aperfeiçoamento do trabalho na rede escolar; 
XXVIII- Propor e implementar políticas educaqionais específicas para Educação Infantil e para Ensino 
Fundamental; 
XXIX- Trabalhar junto com todos os profissionais da área de educação em uma perspectiva coletiva e 
integrada de coordenação pedagógica do processo educativo desenvolvido na unidade escolar; 
XXX- Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e 
de associações a ela vinculadas; 

FARMACÊUTICO 
1. Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medica.mentes, alimentos especiais, 
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; 
li. Participar da elaboração, coordenação e Implementação de políticas de medicamentos; 
Ili. Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; 
IV. Orientar sobre uso de produtos e prestar· serviços farmac·êuticos; 
V. Responsabilizar-se tecnicamente pela Farmácia de Minas; 
VI. Alimentar a base de dados do SIGAF com tempestividade e qualidade; 
VII. Contribuir para a elaboração/revisão do Plano Municipal de Assistência Farmacêutica; 
VIII. Contribuir para a elaboração/revisão da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais; 
IX. Fornecer à Superintendência de Assistência Farmacêutica - SAF/SES relatório fotográfico indicando as 
etapas de execução das obras de construção, conforme Manual de Monitoramento Fotográfico a ser 
disponibilizado pela SAF/SES, bem como relatórios fotográficos da montagem e ·inauguração da unidade; 
X. Assegurar a manutenção do estoque mínimo de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais, obedecendo às necessidades de saúde da população; 
XI. Realizar/supervisionar a dispensação de medicamentos dos Componentes Básico e Estratégico da 
Assistência Farmacêutica na Rede Farmácia de Minas no âmbito municipal; 
XII. Contribuir para o planejamento e execução das ações de saúde municipais ern consonância com a 
equipe de saúde; 
XIII. Cumprir com as Boas Práticas Farmacêuticas conforme legislação vigente; 
XIV. Assumir, progressivamente o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em estreita 
interação com -as equipes responsáveis pela Atenção Primária em Saúde do município, visando a 
implantação do Cuidado Farmacêutico e contribuindo para o uso racional dos medicamentos; 
XV. Executar outras atividades correlatas ao cargo, inclusive as constantes do termo de parceria firmado 
junto à Secretaria de Estado de Saúde relativamente à Farmácia de Minas. 
XVI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

FARMACÊUTICO BIOQUIMICO 
1. Assumir a · responsabilidade pela execução e supervisão de· todos os proce_dimentos praticados no 
laboratório, cumprindo-lhe respeitar e fazer respeitar as normas referentes ao exercício profissional; 
li. Realizar exames de Análises Clínicas em geral, sangue, urina, fezes, e outros, valendo-se de diversas 
técnicas específicas. 
Ili. Prestar orientações necessárias ao paciente em relação às fases do exame clínico laboratorial; 
IV. Assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos; 
V. Assumir e executar o processamento adequado de todo material a ser analisado; 
VI. Testar e analisar substâncias e materiais colhidos que lhe for encaminhado; 
VII. Manter os reagentes e insumos utilizados na realização dos exames em condições adequadas de 
conservação; · 
VIII. Garantir que o laboratório tenha boas condições de higiene e segurança; 
IX. Manter e fazer cumprir o sigilo profissional; 
X. Manter os documentos previstos na legislação vigente; 
XI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

FISCAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
1. Conhecer detalhadamente o contrato e/ ou convênio as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer 
dúvida com os demais setores responsáveis pela administração, objetivando o seu fiel cumprimento; 
li. Conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, material a ser empregado); 
Ili. Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos materiais, equipamentos, ---
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contingente em quantidades suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos; 
IV. Solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos por inadequação ou vícios que apresentem; 
V. Sugerir a aplicação de penalidades ao contratad,J em face do inadimplemento das obrigações: 
VI. Verificar se a entrega de materiais, execução dé obras ou a· prestação de serviços será cumprida integral 
ou parceladamente; · 
VII. Anotar em livro de ocorrências todas as oGorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
VIII. Comunicar à autoridade superior eventuais atra~os nos prazos de entrega ou execução do objeto; 
IX. Zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados e 
dos serviços prestados; 
X. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, de cronograma físico-financeiro; 
XI. Estabelecer prazo para correção de eventuêis pendências na execução do contrato e informar à 
autoridade competente ocorrências que possam ge·ar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a 
terceiros; 
XII. Realizar, juntamente com a contratada, as medições. dos serviços nas datas estabelecidas, antes de 
atestar as respectivas notas fiscais; 
XIII. Revogado; 
XIV. Realizar a medição dos serviços efetivamen:e realizados, de acordo com a descrição dos serviços 
definida na especificação técnica do contrato e emitir atestados de avaliação dos serviços prestados. 

FISCAL DE TRIBUTOS E TAXAS 
1. Realizar diligências e fiscalização junto a estabelecimentos prestadores e/ou tomadores de serviços, com 
o objetivo de verificar o fiel cumprimento da Legisla•;áo Tributária Municipal pelos contribuintes; 
li. Verificar, em estabelecimentos comerciais, a e):i$tência e a autenticidade de livros e registros fiscais e 
realizar análise dos mesmos; 
Ili. Prestar informações em processo fiscal considerado de natureza especial para a Administração 
Tributária Municipal; 
IV. Praticar ato que resulte em arguição de infração à Legislação Tributária Municipal; 
V. Lavrar autos de infração, apreensões, intimações e outros documentos correlatos. 
VI. Fazer o cadastramento dos contribuintes, bem· como, o lançamento, a cobrança e o controle de 
recebimento dos tributos; 
VII. Emitir parecer sobre pedidos de isenção de impostos e sobre recursos contra lançamentos 
considerados indevidos; 
VIII. Orientar o Contribuinte na área Fiscal; 
IX. Exercer funções relativas à aplicação e interpretição da Legislação Tributária Municipal; 
X. Exercer atividades voltadas ao controle dos processos de arrecadação e fiscalização dos tributos 
municipais; 
XI. Diligenciar para que seja feito o lançamento dos tributos e taxas ao setor competente; 
XII. Lançamento, fiscalização e cobrança dos impostos e taxas bem como da dívida ativa municipal; 
XIII. Providenciar a cobrança dos débitos em protestos ou formalizar o procedimento para fins de cobrança 
judicial; 
XIV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

FISIOTERAPEUTA 
1. !:examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fisioterapia; 
li. Requisitar, realizar e interpretar exames; 
Ili. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; 
IV. Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública; 
V. Atender individualmente ou em grupo adultos e crianças: 
VI. Atendimento fisioterápico clínico e domiciliar; 
VII. Desempenhar demais atribuições correlatas à ratureza do cargo. 

FISIOTERAPEUTA DO NASF 
1. Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fisioterapia; 
li. Requisitar, realizar e interpretar exames; 
Ili. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; estudar, orientar, implantar, coordenar e executar 
projetos e programas especiais de saúde pública; 
IV. Atender individualmente ou em grupo adultos e c1ianças; 
V. Atendimento fisioterápico clínico e domiciliar; 
VI. Desempenhar tarefas afins. 
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FONOAUDIÓLOGO 
1. Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames 
médicos em escolares e pré-escolares; · 
li. Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria; 
Ili. Preencher e assinar laudos de exames e verificação; 
IV. Fazer diagnósticos em diversas patologias fonoaudiológicas (dlslalia, dislexia, disortografia, disfonia, 
problemas psicomotores, atraso de linguagem, disartria e afasia) e recomendar a terapêutica indicada para 
cada caso; 
V. Prescrever exames laboratoriais. 
VI. Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando
os, em casos especiais, a setores especializados. 
VII. Atender emergências e prestar socorros; 
VIII. Elaborar e emitir laudos médicos; 
IX. Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos; 
X. Efetuar exames para identificar problemas ou deficiências da comunicação oral, utilizando técnicas 
próprias de avaliação, treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, visando o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; 
XI. Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fonoaudiologia; 
XII. Requisitar, realizar e interpretar exames; 
XIII. Diagnosticar e prescrever tratamento de deglutinação, problemas respiratórios, fatores etiológicos, 
dislalia, paralisia cerebral, disfonias do comportamento vocal e sintomas de distúrbios vocais; 
XIV. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; 
XV. Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública; 
XVI. Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; 
XVII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

FONOAUDIÓLOGO DO NASF 
1. Efetuar exames para identificar problemas ou deficiências da comunicação oral, utilizando técnicas 
próprias de avaliação, treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, visando o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; 
li. Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fonoaudiologia; 
Ili. Requisitar, realizar e interpretar exames; 
IV. Diagnosticar e prescrever tratamento de deglutinação, problemas respiratórios, fatores etiológicos, 
dislalia, paralisia cerebral, disfonias do comportamento vocal e sintomas de distúrbios vocais; 
V. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; 
VI. Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública; 
VII. Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; 
VIII. Desempenhar tarefas afins. 

GARI 
1. Varrer ruas, praças e vias públicas; 
li. Recolher dejetos jogados: 
Ili. Trabalhar em equipe para realizar a limpeza da cidade e comunicar ao Secretário responsável quando 

exigir uma equipe para limpeza mais pesada; 
IV. Realizar o recolhimento de lixo durante o percurso que deve realizar; 
V. Levar o lixo recolhido para o caminhão, para dar a destinação específica; 
VI. Participar de projetos e ações sociais de limpeza urbana; 
VII. Participar de projetos de reciclagem; 
VIII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

MECÂNICO DE LINHA LEVE E MÉDIA 
1. Substituir peças quebradas ou desgastadas que prejudicam o bom funcionamento de máquinas e 
equipamentos; 
li. Realizar o reparo de suspensão automotiva em veículos linha leve e média; 
Ili. Examinar, desmontar, reparar e montar motores de explosão, caixas de câmbio e diferenciais de 
veículos e tratores e instalações hidráulicas; 
IV. Localizar e reparar defeitos em distribuidores, carburadores, direção e motores, e regular ou trocar 
sistema de freios; 
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V. Inspecionar e testar os veículos após o reparo; 
VI. Elaborar relatórios das tarefas executadas e dei material gasto; 
VII. Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar peças e outras partes seguindo técnicas apropriadas e 
utilizando ferramental necessário; 
VIII. Regular, reparar e, quando necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de 
combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados; 
IX. Regular e reparar conjuntos hidráulicos, embreagem principal e lateral, molas e tander das máquinas; 
X. Reparar ou substituir, quando necessário, material rodante; 
XI. Propor medidas que visem melhorar a qualidade dos trabalhos e agilizar as operações; 
XII. Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe, inclusive 
quanto a precaução e medidas de segurança; 
XIII. Utilizar equipamentos de proteção definidos pela Prefeitura e de acordo com as normas de segurança 
do trabalho; 
XIV. Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza; 
XV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

MECÂNICO DE LINHA PESADA 
1. Substituir peças quebradas ou desgastadas que prejudicam o bom funcionamento de máquinas pesadas 
(motoniveladora, trator, retroescavadeira, pá carregadeira e outros); 
11. Realizar o reparo de suspensão autoniotiva em veículos linha pesada; 
111. Examinar, desmontar, reparar e montar motores de explosão, caixas de câmbio e diferenciais de 
veículos e tratores e instalações hidráulicas; 
IV. Localizar e reparar defeitos em distribuidores, carburadores, direção e motores, e regular ou trocar 
sistema de freios; 
V. Inspecionar e testar os veículos após o reparo; 
VI. Elaborar relatórios das tarefas executadas e do material gasto; 
VII. Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar peças e outras partes seguindo técnicas apropriadas e 
utilizando ferramental necessário; 
VIII. Regular, reparar e, quando necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de 
combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados; 
IX. Regular e reparar conjuntos hidráulicos, embreagem principal e lateral, molas e tander das máquinas; 
X. Reparar ou substituir, quando necessário, material rodante; 
XI. Propor medidas que visem melhorar a qualidade dos trabalhos e agilizar as operações; 
XII. Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe, inclusive 
quanto a precaução e medidas de segurança; 
XIII. Utilizar equipamentos de proteção definidos pela Prefeitura e de acordo com as normas de segurança 
do trabalho; 
XIV. Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza; 
XV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

MÉDICO CLINICO GERAL 
1. Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação superior, com 
minúcias e acuidade na anamnese; 
li. Orientar e supervisionar o trabalho dos demais profissionais de saúde, com relação à sua especialidade; 
Ili. Prestar assessoramento médico em sua área de conhecimento, com v istas a obtenção de melhores 
resultados; 
IV. Participar de equipes multiprofissionais das áreas de saúde e educação; 
V. Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pelo Município; 
VI. Realizar exames periódicos dos servidores do Município, mantendo acompanhamento médico; 
VII. Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade; 
VIII. 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 
entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras 
normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), 
observadas as disposições legais da profissão; 
IX. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; 
X. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito; 
XI. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mant!:,l).Q.Q_ .. a-re~ponsabilização pelo 

,..~~----~-:-;- ... ~.:i u_.i~·~•Hfl_~~ 

14 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019-ANEXO Ili 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
acompanhamento da pessoa; 
XII. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros 
membros da equipe; e · 
XIII. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; 
XIV. Desempenhar demais atribuições previstas· na seção VI; 
XV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

MONITORDEALUNOSOUTURMA 
Descrição Sumária: Os ocupantes do cargo· têm como atribuições monitorar atividades diversas no âmbito 
educacional, nas escolas de ensino fundamental e educação infantil da rede pública municipal em efetiva 
colaboração e acompanhamento aos professores e alunos, apoiando as necessidades específicas. 
Descrição Detalhada: 1 - Monitorar atividades diversas, sob determinação do Gestor nas unidades 
educacionais; li - Acompanhar os alunos nas atividades sob sua responsabilidade; Ili - Dar apoio ao 
educando no que se refere ao seu bem-estar físico e psicossocial, desempenhando atividades em 
conformidade com as exigências estabelecidas nos programas .específicos, com o fim de estimular sua 
autoestima e autoconhecimento; IV - Apoiar o processo de escolarização ao aluno com deficiência 
neuromotora grave, transtornos globais do desenvolvimento ou deficiência múltipla; V - Realizar a 
higienização e colaborar no processo de alimentação; VI - Colaborar com a locomoção (acessibilidade) dos 
alunos aos recursos e serviços; VII - Atuar de forma articulada em conjunto com os professores da 
educação especial, da sala de aula comum, da sala de recursos, entre outros profissionais no contexto da 
escola; VIII - Desenvolver ação integrada com o professor regente na sala de aula, visando favorecer o 
acesso do aluno ao currículo e à comunicação, por meio de adequação de material didático-pedagógico, 
utilização de estratégias e recursos tecnológicos; IX - Desenvolver com os alunos atividades educacionais 
que colaborem com o ensinoaprendizagem dos mesmos; X - Elaborar e confeccionar recursos de 
acessibilidade pedagógica e estrutural para os alunos com necessidades especiais; XI - Manter contínua 
articulação com os serviços de saúde e social para compreensão e orientação da família e escola; XII -
Fazer uso das tecnologias assistivas e comunicação alternativa com o educando. XIII - Manter registros 
escolares e educacionais das turmas e alunos; XIV - Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior. 

MOTORISTA! 
1. Dirigir veículos automotores, incluídos os utilitários, de transporte de pessoas e pacientes e materiais no 
Município e fora dele; 
li. Verificar a documentação do veículo e mantê-la atualizada; 
Ili. Manter regular a documentação de habilitação exigida para o exercício da atividade; 
IV. Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de 
uso; 
V. Requisitar a manutenção dos veículos quando esses apresentarem qualquer irregularidade; 
VI. Abastecer e limpar o veículo sob sua responsabilidade; 
VI I. Cumprir ordens de serviço, verificando itinerário; 
VII I. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas de transito a que der causa. 
IX. Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos 
X. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

MOTORISTA li 
1. Verificar a documentação do veículo e mantê-la atualizada; 
li. Manter regular a documentação de habilitação exigida para o exercício da atividade; 
Ili. Abastecer e limpar o veículo sob sua responsabilidade; 
IV. Dirigir automóveis, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros, pacientes e cargas; 
V. Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de 
uso; 
VI. Requisitar a manutenção dos veículos quando esses apresentarem qualquer irregularidade; 
VII. Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos 
mesmos; 
VIII. Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; 
IX. Realizar reparos de emergência; 
X. Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na 
carga; 
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XI. Observar e controlar os períodos de .revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 
assegurar a plena condição de utilização dó véículo; 
XII. Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidéls, da quilometragem, 
viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a 
fim de manter a boa organização e controle da administração; 
XIII. Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente 
estacionado e fechado; 
XIV. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas de transito a que der causa. 
XV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

NUTRICIONISTA 
1. Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as 
crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de 
assistência médica e social da Prefeitura; acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, 
para analisar sua eficiência; supervisionar os serviÇJs de -alimentação promovidos pela escola, visitando 
sistematicamente as unidades, para o acompanhame,to dos programas e averiguação do cumprimento das 
normas estabelecidas; 
li. Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal 
de ensino e das creches; elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os 
programas assistenciais desenvolvidos pelà Prefeitura; 
Ili. Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade de baixa 
renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do 
consumidor; participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos 
órgãos municipais, aplicando princípios concorrentes a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar 
a utilização dessas dependências; concernentes a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a 
utilização dessas dependências; elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, 
calculando e determinando as quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como 
estimando os respectivos custos; realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo critério custo 
qualidade; · 
IV. Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos 
necessários para a realização dos programas escolares e outros, caso necessário 
V. Participar das atividades do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional SISVAM; elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 
para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades -em sua área de atuação; participar das 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
VI. Prestar assistência nutricional a indivíduos e coleti ✓idades (sádios e enfermos); 
VII. Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; 
VIII. Efetuar controle higiênico-sanitário; 
IX. Participar de programas de educação nutricional; 
X. Estruturar e gerenciar serviços de atendimento E.o consumidor de indústrias de alimentos e ministrar 
cursos; 
XI. Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas. 
XII. Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor 
cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; 
XIII. Supervisionar o preparo e distribuição das refeiçces; 
XIV. Supervisionar o trabalho de recebimento e armazen·amento dos gêneros alirnentfcios; 
XV. Requisitar o material necessário para o preparo d3s refeições; 
XVI. Promover aulas, reuniões e· capacitação da- comunidade escolar parn questões de nutrição e vida 
saudável. 
XVII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- ETA/ETE 
1. Executar atividades pertinentes à operação de estações de tratamento de água e esgoto, no tocante a 
coletas de amostras e realização de testes, medições preparo e dosagem de produtos químicos; 
li. Acompanhamento das etapas de tratamento; 
Ili. Operação de equipamentos, manobras de registros e comportas; 
IV. Manter"o funcionamento das estações de tratamerto de água e esgoto; 
V. Auxiliar na limpeza, desentupimento e desinfecção de esgotos, reservatórios, floculadores, decantadores, 
filtros, laboratórios, bem como toda e qualquer unidade do sistema; 
VI. Executar outras tarefas inerentes a especialidade e, se necessáriq.treinai:.Ressoas e conduzir veículos. 
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VII. Trabalhar na distribuição de água e na manu'tenção das estações de tratamento de água e esgoto; 
VIII. Instalar e consertar condutores de água e esgoto; 
IX. Operar abertura e fechamento de registros; · 
X. Executar instalações e reparos de hidrômetros, aparelhos sanitários e equipamentos similares; 
XI. Controlar o funcionamento das válvulas e reoistros dos sistemas, com as respectivas leituras; 
XII. Manter o funcionamento das estações de tratamento de água; 
XIII. Efetuar a manutenção do equipamento, lubrificando as partes móveis das máquinas, executando 
regulagens e pequenos reparos para deixá-los em bom estado; 
XIV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA 
1. Operar tratores para limpeza de ruas, roçadas e aração de terras; 
li. Operar máquinas de menor complexidade na execução de serviços públicos, incluindo máquinas e 
implementes agrícolas na preparação de terrenos para cultivo, trato e colheita; 
Ili. Manter o veículo e implementes sob sua responsabilidade em condições plenas de conservação e 
funcionamento, providenciando a manutenção da máquina, lubrifican'do-a e fazendo pequenos reparos, a 
fim de mantê-la em boas condições de funcionamento; 
IV. Solicitar ao mecânico que efetue reparos na máquina: 
V. Responsabilizar-se pela máquina quando lhe é entregue, cuidando para que pessoas não qualificadas 
venham a mexer, evitando acidentes ou avaria nos equipamentos: 
VI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

OPERADOR MÁQUINA ESPECIAL 
1. Conhecer e operar mecanismo automatizado de controle tipo Joystick (como motoniveladora e outros 
equipamentos) destinado a realizar trocas eletrônicas de marchas e tração. 
li. Conhecer e interpretar demonstrativos eletrônicos no painel. de controle. 
Ili. Operação de máquinas com lâminas horizontais ajustáveis para aplainar terreno e prepara-los para 
construção de estradas, taludes, pistas entre outras atribuições pertinentes. 
IV. Conhecer o aplicar as normas de transportes, movimentação armazenagem e manuseios de materiais 
combustíveis e derivados. 
V. Conhecer a aplicar os procedimento e normas de segurança na operação e análise de riscos; 
VI. Orientar e direcionar os serviços dos auxiliares que estiverem sob sua supervisão. 
VII. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementas da máquina. 
VIII. Efetuar pequenos reparos de urgência. 
IX. Executar serviços de escavação em solo de primeira e segunda categoria para abertura de valas a fün 
de instalar elementos de drenagem. · 
X. Executar serviços de distribuição e espalhamento de cascalho. 
XI. Proceder o boleamento da estrada de forma a deixa-la com o greide alto do centro as bordas. 
XII. Se detectado falha, providenciar para serem sanadas, comunicando a chefia imediata o problema e 
encaminhando o equipamento ·à oficina mecânica. Obedecer à legislação estabelecida no Código Nacional 
de Trânsito. 
XIII. Revogado; 
XIV. Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da 
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. 
XV. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementas. seguindo as instruções de manutenção d o 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quani:lo necessário, efetuar pequenos reparos, 
utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; 
XVI. Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementas e, 
depois de executl"!dos, efetuar os testes necessários: 
XVII. Anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo 
de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; 
XVIII. Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade; 
XIX. Dirigir veículos diversos quando demandados em razão da necessidade dos serviços. 
XX. Desempenhar demais atribuições correlata,s à natureza do cargo. 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
1. Operar qualquer tipo de máquina de terraplanagem, escavação, pavimentação e transporte ou desmonte 
de rochas e demais agregados, tais como: pás- carregadeiras, trator de esteira, retroescavadeiras, etc.; 
li. Movimentar o equipamento da máquina, na carga e descarga de material, nivelando pistas e estradas, 
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aberturas de valas, barragens, diques, etc.; 
Ili. Manobrar máquinas, acionando seus comandos para empurrar agregados ou argila, rebaixar, fazer 
cortes ou nivelar terrenos, asfalto, pistas ou outras obras, ou ainda no transporte de agregados para o bota-
fora; · 
IV. Operar guindaste, retro escavadeira, pá carregadeira, guincho e empilhadeira, na carga e descarga de 
material; 
V. Operar caminhão fora de estradél, no transporte de agregados, da obra para jazida e vice versa, 
VI. Executar manutenção da máquina, lubrificando-a e fazendo pequenos reparos, a fim de mantê-lo em 
boas condições de funcionamento; 
VII. Dirigir veículos diversos quando demandados em razão da necessidade dos serviços. 
VIII. Desempenhar demais atribuições correlatas _à natureza do cargo. 

OPERADOR DE USINA-DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 
1. Recolher os resíduos espalhados na área da usina; 
li. Realizar a limpeza do escritório de apoio; 
Ili. Efetuar serviços de roçada e capina na área da usina; 
IV. Desobstruir as canaletas de drenagem das águas pluviais; 
V. Receber os resíduos sólidos urbanos no gaipão de recepção e realizar a triagem dos materiais; 
VI. Evitar que os componentes separados caiam no chão e distribuir corretamente o material triado; 
VII. Impedir a entrada de animais domésticos no local; 
VIII. Realizar a limpeza e desinfecção do local de triagem dos materiais e dos tambores; 
IX. Enfardar os materiais recicláveis e realizar o controle dos fardos; 
X. Encaminhar para o pátio de compostagem os materiais orgânicos e realizar o manejo necessário no 
composto; 
XI. Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual; 
XII. Zelar pelos equipamentos da Usina 
XIII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

OPERÁRIO 
1. Limpar ruas, estradas, caminhos, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando 
os detritos; 
li. Coletar lixo acumulado em logradouros públicos e outros locais, despejando-os em veículos, carrinhos e 
depósitos apropriados; 
Ili. Podar árvores e cortar grama; 
IV. Auxiliar no combate a pragas, pulverizando inseticidas e similares; 
V. Escavar, tampar buracos, desobstruir estradas e caminhos; 
VI. Limpar e desentupir bueiros, sarjetas, valetas e canaletas; 
VII. Realizar a escavação, alinhamento, manilhamento, colocação de canos e outros trabalhos, implantação 
e manutenção da rede de água e esgoto; 
VIII. Carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias em locais indicados; 
IX. Auxiliar nas obras de construção civil, em especial na construção de meio-fio, ponte, mata-burro e 
prédio, executando tarefas de élcordo com as instruções recebidas; 
X. Ajudar na execução de trabalhos de alvenaria, carpintaria e serralheria; 
XI. Auxiliar na instalação e conserto de condutores de água e esgoto; 
XII. Auxiliar nas instalações e reparos de hidrômetros, aparelhos sanitários e equipamentos similares; 
XIII. Desempenhar·demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

PEDREIRO 
1. Construir, armar, instalar e reparar estruturas; 
li. Executar serviços de pintura, a pistola, trincha, a pincel; 
Ili. Preparar, medir, limpar, fincar estacas, alinhar terreno com fio de naylon ou outros, assentar tijolos, 
nivelar e adaptar os blocos ao terreno; 
IV. Preparar e aplicar massa e argamassa; 
V. Realizar acabamento com alvenaria, cerâmica, piso e etc.; 
VI. Construir alicerce; 
VII. Construir pontes, prédios e mata-burros; 
VIII. Construir ou reformar meio-fio, canaleta, laje, piso, parede e telhado; 
IX. Demolir construções e retirar escombros, separando os materiais reaproveitáveis; 
X. Assentar tijolos, blocos, passeios, manilhas e outros; 
XI. Confeccionar lajes, colunas, vigas, reboco, passeios, meio-fios, boeiros e Ol,!.tr.9s; _ 
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XII. distribuir, orientar e fiscalizar a execução de tarefas que foram executadas sob seu comando; 
XIII. Relacionar e controlar o material necessário ao serviço a executar; 
XIV. Controlar ferramentas, equipamentos, máquinas e materiais do almoxarifado; 
XV. Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, 
reformar ou reparar prédios e obras similares. 
XVI. Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e 
outras obras, assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos: 
XVII. Construir passeios nas ruas e meios fios; · 
XVIII. Revestir paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material 
similar; 
XIX. Verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o 
trabalho; 
XX. Misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser empregada 
no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
XXI. Construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou 
seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa; 
XXII. Rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
XXIII. Realizar construções de "boca de lobo", calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, 
com o auxílio do mestre de obras; 
XXIV. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 
reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; 
XXV. Colaborar com a limpeza e organização do local que está trabalhando; 
XXVI. Executar outras atividades correlatas ao cargo. 

PROFESSOR EVENTUAL 
Descrição sumária: Os ocupantes do cargo têm como atribuições ministrar aulas em substituição do 
professor regente, oficinas, entre outras atividades didático-pedagógicas na Educação Infantil, Anos Iniciais, 
Anos finais, Eventualidade, Intervenção, Educação integral, Educação Especial, Educação de Jovens e 
Adultos, Projetos e Programas Educacionais. 
Descrição detalhada: 1 - Substituição eventual de docentes até 15 (quinze) dias no horário que for 
necessário para o funcionamento normal da escola (manhã/tarde ou noite). 
li - Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; 
111 - Desenvolver nos alunos habilidades acadêmicas relacionadas à Leitura e escrita com a 
proporcionalização da alfabetização em um método mais natural e construtivo; 
IV - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
V - Elaborar relatórios pedagógicos específicos sobre cada aluno assistido por ele, para nortear o trabalho a 
ser desenvolvido e permitir o acompanhamento do processo pela equipe pedagógica da Escola; 
VI - Ajudar a estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
quando não estiver substituindo professores regentes. 
VII - Estudar, conhecer e planejar as aulas em conformidade à Base Nacional Comum, Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e ensino fundamental e Base Nacional Curricular Comum, 
quando substituir por mais de um dia o professor regente. 
VIII - Incluir e oferecer oportunidade aos alunos que tenham alguma deficiência elaborando o plano de 
desenvolvimento individualizado; 
IX - Manter todos os documentos pertinentes a sua área de atuação devidamente atualizados, registrando 
os conteúdos ministrados, os resultados da avaliação dos alunos e efetuar os registros administrativos 
adotados pelo sistema de ensino. 
X - Ministrar aulas, desenvolver e acompanhar os alunos no processo de aprendizagem; quando estiver em 
substituição ao professor regente. 
XI - Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela instituição; 
XII - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
XIII - Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; 
XIV - Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias da natureza do trabalho e as de 
regência de classe; 
XV - Trabalhar atividades diversificadas e diferenciadas em conformidade a turma em regência e ou 
substituição; 
XVI - Trabalhar com crianças, jovens e adultos assuntos voltados para o cotidiano ao qual estão inseridos; 
XVII - Utilizar o tempo de estudo destinado ao cargo para contínua formação e aperfeiçoamento da atuação 
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XVIII - Valer-se de todas situações para tentar articular a sua matéria de forma um pouco mais aberta e 
quase lúdica. 
XIX - Zelar pela aprendizagem dos educandos; 
XX - Elaborar, executar e avaliar o atendimento a alunos com necessidades educacionais específicas; 
XXI - Identificar as habilidades e necessidades educacionais dos alunos assistidos por ele; 
XXII - Definir e organizar as estratégias, serviços e recursos pedagógicos para ao trabalho docente 
XXIII - Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades educacionais 
especificas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum; 
XXIV - Estabelecer a articulação com outros professores e demais profissionais da escola, visando a 
disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 
aprendizagem dos alunos, bem como as parcerias com áreas intersetoriais. 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Descrição sumária: Os ocupantes do cargo têm como atribuições ministrar aulas, oficinas. entre outras 
atividades didático-pedagógicas na Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos finais, Eventualidade, Intervenção, 
Educação integral, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Projetos e Programas Educacionais. 
Descrição detalhada: 1 - Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; 
li - Desenvolver nos alunos habilidades acadêmicas relacionadas à Leitura e escrita com a 
proporcionalização da alfabetização em um método mais natural e construtivo; 
Ili - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
IV - Elaborar relatórios pedagógicos específicos sobre cada aluno para nortear o trabalho a ser 
desenvolvido e permitir o acompanhamento do processo pela equipe pedagógica da Escola; 
V - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
VI - Estudar, conhecer e planejar as aulas em conformidade à Base Nacional Comum, Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e ensino fundamental e Base Nacional Curricular Comum. 
VII - Incluir e oferecer oportunidade aos alunos que tenham alguma deficiência elaborando o plano de 
desenvolvimento individualizado; 
VIII - Manter todos os documentos pertinentes a sua área de atuação devidamente atualizados, registrando 
os conteúçlos ministrados, os resultados da avaliação dos alunos e efetuar os registros administrativos 
adotados pelo sistema de ensino. 
IX - Ministrar aulas, desenvolver e acompanhar os alunos no processo de aprendizagem; 
X - Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela instituição; 
XI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
XII - Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; 
XIII - Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias da natureza do trabalho e es de 
regência de classe; 
XIV - Trabalhar atividades diversificadas e diferenciadas em conformidade a turma em regência; 
XV - Trabalhar com crianças, jovens e adultos assuntos voltados para o cotidiano ao qual estão inseridos; 
XVI - Utilizar o tempo de estudo destinado ao cargo para contínua formação e aperfeiçoamento da atuação 
docente. 
XVII - Valer-se de todas situações para tentar articular a sua matéria de forma um pouco mais aberta e 
quase lúdica. 
XVIII - Zelar pela aprendizagem dos educandos; 
XIX - Elaborar, executar e avaliar o atimdimento à alunos com necessidades educacionais específicas; 
XX - Identificar as habilidades e necessidades educacionais dos alunos; 
XXI - Definir e organizar as estratégias, serviços e recursos pedagógicos para ao trabalho docente 
XXII - Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades educacionais 
especificas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum; 
XXIII - Estabelecer a articulação com outros professores e demais profissionais da escola, visando a 
disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 
aprendizagem dos alunos, bem como as parcerias com áreas intersetoriais. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Descrição sumária: Os ocupantes do cargo têm como atribuições ministrar aulas, oficinas, entre outras 
atividades didático-pedagógicas na Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos finais, Eventualidade, Intervenção, 
Educação integral, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Projetos e Programas Educacionais. 
Descrição detalhada: 1 - Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; 
li - Desenvolver nos· alunos habilidades acadêmicas relacion_i;!dªs_ à Leit~r~-. ~ ,escrita, proporcionando a 
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alfabetização em um método mais natural e construtivo; 
Ili - Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a p·oposta pedagógica da escola; 
IV - Elaborar relatórios pedagógicos específicos s:,bre cada aluno para nortear o trabalho a ser 
desenvolvido e permitir o acompanhamento do process:, pela equipe pedagógica da Escola; 
V - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
VI - Estudar, conhecer e planejar as aulas em conformidade à Base Nacional 
Comum, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e ensino fundamental e Base Nacional 
Curricular Comum. 
VII - Incluir e oferecer oportunidade aos alunos que tenham alguma deficiência elaborando o plano de 
desenvolvimento individualizado; · 
VIII - Manter todos os documentos pertinentes a sua área de atuação devidamente atualizados, registrando 
os conteúdos ministrados, os resultados da avaliação dos alunos e efetuar os registros administrativos 
adotados pelo sistema de ensino. 
IX - Ministrar aulas, desenvolver e acompanhar os alunos no processo de aprendizagem; 
X - Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela instituição; 
XI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
XII - Participar na elaboração da proposta pedagógica ca escola; 
XIII - Realizar outras ·tarefas afins de acordo com as atribuições próprias da natureza do trabalho e as de 
regência de classe; 
XIV - Trabalhar atividades diversificadas e diferenciadas em conformidade à turma em regência; 
XV - Trabalhar com crianças, jovens e adultos, assuntos voltados para o cotidiano ao qual estão inseridos; 
XVI - Utilizar o tempo de estudo destinado ao cargo para contínua formação e aperfeiçoamento da atuação 
docente. 
XVII - Valer-se de todas situações para tentar articular a sua matéria de forma um pouco mais aberta e 
quase lúdica. 
XVIII - Zelar pela aprendizagem dos educandos; 
XIX - Elaborar, executar e avaliar o atendimento aos alunos com necessidades educacionais específicas: 
XX - Identificar as habilidades e necessidades educacicnais dos alunos: 
XXI - Definir e organizar as estratégias, serviços e recursos pedagógicos ao trabalho docente 
XXII - Produzir materiais didáticos e pedagógi::os acessíveis, considerando as necessidades educacionais 
especificas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum; 
XXIII - Estabelecer a articulação com outros professores e demais profissionais da escola, visando à 
disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 
aprendizagem dos alunos, bem como as parce·ias com áreas intersetoriais. 

PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO 
1. Colaborar com a adequação, por parte dos educado,·es, de conhecimentos da psicologia que lhes sejam 
úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis: 
li. Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de entraves 
institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes: 
Ili. Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos, 
pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que 
possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o exercício da 
cidadania consciente; 
IV. Elaborar e executar procedimentos des:inados ao conhecimento da relação professor-aluno, em 
situações escolares específicas, visando, atra•1és de uma ação coletiva e Interdisciplinar a implementação 
de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; 
V. Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas a compreensão de processo ensino
aprendizagem e conhecimento das caracterlsticas Psicossociais da clientela, visando a atualização e 
reconstrução do projeto pedagógico da escoa, relevante para o ensino, bem como suas condições de 
desenvolvimento e aprendizagem, com a firn;.lidade de fundamentar a atuação crítica do Psicólogo, dos 
professores e usuários e de criar programas ecucacionais completos, alternativos, ou complementares; 
VI. Participar do trabalho das equipes de pl3nejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, 
concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desenvolvimento humano, 
de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participar da constante avaliação e do 
redirecionamento dos planos, e praticas educaGionais implementados; 
VII. Desenvolver programas de orientaçê.o profi3sional, visando um melhor aproveitamento e 
desenvolvimento do potencial humano, fundamentado.5 no conl1eclmento psicológico e numa visão crítica 
do trabalho e das relações do mercado de trabalho; 
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VIII. Diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminhar, aos serviços de 
atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos 
específicos, cuja natureza transcenda a possibifidade de solução na escola, buscando sempre a atuação 
integrada entre escola e a comunidade; 
IX. Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional; 
X. Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; 
X:1. Apoiar as Equipes PSF 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 
psíquicas, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; 
XII. Discutir com as Equipes PSF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação 
a questões subjetivas; 
XIII. Criar em conjunto com as Equipes PSF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e 
ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando á redução de danos e á melhoria da qualidade do 
cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; 
XIV. Evitar práticas que levem. aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à 
medicalização de situações individuais e sócias, comuns à vida cotidiana. 
XV. Fazer uso de conhecimentos da pedagogia, da psicanálise e da psicologia; 
XVI. Promover intervenções em caso de fracasso ou de evasão escolar; 
XVII. Orientando estudantes e seus familiares no processo de aprendizagem; 
XVIII. Emitir laudos e pareceres sobre situação dos avaliados; 
XIX. Manter contínuo contato com os docentes para um trabalho conjunto; 

· XX. Acompanhar o trabalho do Atendimento Educacional Especializado aos alunos com deficiências e 
transtornos; 
XXI. Articular com os diversos setores a Inter-relação do espaço escolar com suas áreas de atuação. 
XXII. Pesquisar, analisar e estudar as variáveis psicológicas que influenciam no comportamento humano; 
XXIII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

PSICÓLOGO DO CRAS 
1. Promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos 
sociais; 
li. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional; 
Ili. Desenvolver trabalhos, visando à explicitação e a superação de entraves institucionais ao funcionamento 
produtivo das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes; 
IV. Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de 
trabalho com a equipe de referência do CRAS; 
V. Participar das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS; 
VI. Fazer uso de conhecimentos da pedagogia, da psicanálise e da psicologia; 
VII. Emitir laudos e pareceres sobre situação dos avaliados; 
VIII. Pesquisar, analisar e estudar as variáveis psicológicas que influenciam no comportamento humano; 
IX. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

PSICÓLOGO DO NASF 
1. Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; 
li. Apoiar as Equipes PSF 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 
psíquicas, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; 
Ili. Discutir com as Equipes PSF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação 
a questões subjetivas; 
IV. Criar em conjunto com as Equipes PSF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao 
abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando á redução de danos e á melhoria da qualidade do cuidado 
dos grupos de maior vulnerabilidade; 
V. Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à psiqulatrização e à 
medicalização de situações individuais e sócias, comuns à vida cotidiana. 

SOLDADOR 
1. Construir, armar, instalar e reparar estruturas; 
li. Confeccionar e reparar fechaduras, portões, porta de aço, armações de estrutura de ferro em geral e 
gradeamento; 
Ili. Executar soldas e trabalhos de acabamento em obras de serralheria; 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
IV. Relacionar e controlar o material necessário ao sse1viço a executar; 
V. Controlar ferramentas, equipamentos, máquinas e materiais do almoxarifado; 
VI. 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. 
VII. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. 
VIII. Aplicar estritas n-ormas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. 
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
IX. Utilizar equipamento de proteção individual; 
X. Informar falhas em máquinas e equipamentos; · 
XI. Empregar os equipamentos de proteção coletiva; 
XII. Verificar iluminação do ambiente; 
XII!. Respeitar o fator de trabalho do equipamento (potência, tempo de uso, etc); 
XIV. Zelar pela limpeza no local de trabalho. 
XV. Obedecer a instruções, execuções de inspeção de soldagem (IEIS); 
XVI. Consultar desenhos e especificações; 
XVII. Identificar material (consumível) a ser usado na obra; providenciar ferramentas; 
XVIII. Obedecer aos procedimentos de manuseio dos consumíveis solar com anteparas o local de trabalho. 
XIX. Verificar visualmente condições da peça; chanfrar peças; 
XX. Identificar posição de soldagem; aplicar removedores para retirada de óleos e gravar; 
XXI. Aquecer previamente a peça com maçarico; 
XXII. Escovar peças; 
XXII!. Goivar peças. 
XXIV. Identificar a fonte (máquina de solda); 
XXV. Regular parâmetros de soldagem e corte de acordo com IEIS; 
XXVI. Posicionar a bobina no alimentador; regular maçarico; selecionar eletrodo de tungstênio; 
XXVI I. Identificar o gás de acordo com o processo de soldagem; 
XXVIII. Substituir acessórios de soldagem e corte. 
XXIX. Soldar peças; . 
XXX. Controlar a velocidade de soldagem; 
XXXI. Soldar em uma ou mais posições (vertical, horizontal, etc.); 
XXXII. Soldar um ou mais materiais; 
XXXIII. Controlar temperatura de interpasse; 
XXXIV. Eliminar o sopro magnético; 
XXXV. Limpar ferramentas; 
XXXVI. Trocar o arame no circuito atimentador ou pistola; 
XXXVII. Reparar a solda (esmerilhando, goivando etc); 
XXXVIII. Identificar soldas através do sinete; 
XXXIX. Definir o bico (pena) do maçarico; 
XL. Definir tipo de gás; 
XLI. Regular manômetros. 
XLII. Executar outras atividades correlatas ao cargo 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
1. Gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos gastos, conciliar contas e preenchimento de guias 
de recolhimento sede solicitações junto a órgãos do governo. 
li. Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; 
Ili. Promover o arquivamento de documentos; 
IV. Empenhar despesas, efetuar o controle dos saldos orçamentários de despesas não pagas no exercício 
em curso, registrando nas contas apropriadas. 
V. Proceder à classificação contábil dos documentos relativos às operações realizadas, conforme plano de 
contas da Prefeitura Municipal. 
VI. Fornecer, sob orientação superior, dados e informações necessárias à elaboração dos Balancetes, do 
Balanço Anual da Prefeitura Municipal e demais demonstrativos contábeis exigidos por lei. 
VII. Efetuar o controle dos repasses de recursos de entidades conveniadas. 
VIII. Conferir empenhos emitidos e os saldos nas dotações orçamentárias. 
IX. Conferir diariamente a movimentação de receitas e de despesas. 
X. Colaborar na preparação de informações sobre a situação econômico-financeira e patrimonial da 
Prefeitura Municipal. 
XI. Emitir guias de arrecadação, controlar o recebimento de tarifas e impostos, conferir documentação para 
o Tribunal de Contas e Câmara Municipal. 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
XII. Dar baixa e efetuar controle de fichas de impostos. 
XIII. Efetuar atendimento geral ao contribuinte, orientando-o e prestando esclarecimentos e conferir avisos 
de crédito das receitas do Município. · 
XIV. Providenciar os recolhimentos devidos, emitindo guias, respeitados os prazos legais. 
XV. Efetuar o controle das verbas orçamentárias e extra orçamentárias, dentro de seus respectivos 
programas ou projetos. 
XVI. Manter atualizadas as informações sobre o movimento das contas bancárias da Prefeitura Municipal. 
XVII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. · 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
1. Execução de serviços fiscalização em obras e de posturas municipais, previstos na lei municipal 
específica. · 
li. Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e outras fontes de tributo; 
Ili. Orientar, coordenar e controlar atividades relativas à tributação, arrecadação, fiscalização e aplicação da 
legislação, em especial, código de obras e posturas; 
IV. Manter e atualizar fichas de cadastro de contribuintes; 
V. Elaborar boletins de atividades de produção e relatórios sobre ocorrências fiscais; 
VI. Atender e orientar contribuintes sobre infqrmações de obras e posturas no âmbito municipal; 
VII. Inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios, hospitais e proceder a fiscalização 
tributária, em conjunto com o fiscal sanitário; 
VIII. Propor mudanças na legislação e melhorais no atendimento ao serviço público; 
IX. Fiscalizar e Impedir construções irregulares; 
X. Receber, aprovar ou negar pedidos de construção em virtude de legislação aplicada, podendo atuar em 
conjunto ou separadamente com o engenheiro civil; 
XI. Dar parecer, laudos em loteamentos; fazer e instruir desmembramentos de áreas; 
XII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
1. Executar atividades técnicas operacionais de manutenções elétrica preventiva, preditiva e corretiva em 
equipamentos, componentes e instalações nos sistemas e/ou unidades operacionais da Prefeitura; 
li. Levantar e interpretar dados técnicos; 
Ili. Atualizar o cadastro técnico; 
IV. Participar da fiscalização e acompanhar a instalação e montagens de equipamentos e componentes 
elétricos; 
V. Inspecionar e controlar a qualidade de materiais e equipamentos elétricos; 
VI. Dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender as demandas da Prefeitura, em toda 
área de atuação da mesma; 
VII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - CENTRO DE SAÚDE 
1. Auxiliar o médico, o enfermeiro no atendimento dos pacientes, nas unidades hospitalares de saúde 
pública municipal; 
li. Participar do gerenciamento ·dos insumos necessários para o adequado funcionamento do Centro de 
Saúde · 
Ili. Realizar serviços de higienização ou preparação dos doentes para exames ou atos cirúrgicos, assim 
como dos que estiverem em observação; 
IV. Cumprir as prescrições médicas relativas aos doentes; 
V. Zelar pela limpeza, conserva·ção e assepsia do material e instrumental destinado ao uso médico ou 
cirúrgico; 
VI. Providenciar a esterilização das salas cirúrgicas e instrumentais adequados às intervenções 
programadas; · 
VII. Prestar aos enfermos cuidados de enfermagem e de higiene, criando-lhes condições de conforto e de 
tranqüilidade; 
VIII. Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, para informação à autoridade 
superior; 
IX. Proceder a aplicação de oxigênio, nebulização, soro, sangue, plasma e outros fluídos terapêuticos 
prescritos, bem como de sondas e realizar drenagens de adenite, hemóstase, abertura de abscessos; 
X. Manter atualizado o prontuário do paciente; 
XI. Verificar a temperatura e sinais vitais; 
XII. Ministrar medicamentos prescritos, aplicar imun zantes, fazer curativos, realizar pe~a~ens; 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
XIII. Aplicar vacinas e injeções; 
XIV. Auxiliar em procedimentos de lavagens estomacal e outras que se fizerem necessárias; 
XV. Orientar os pacientes de ambulatórios ou internos a respeito das prescrições médicas que receberem; 
XVI. Operar aparelhos e equipamentos ,:,ara · fins de diagnósticos e outros destinados a auxiliar a 
recuperação do paciente; · 
XVII. Preparar o ambiente e dispor material necessário a exames e tratamentos; 
XVIII. Transportar pacientes cirúrgicos ou sob cuidados especiais; 
XIX. Auxiliar o médico na instrumentalizaçãc, das intervenções cirúrgicas; 
XX. Aplicar, sob controle médico, raios infravermelhos e ultravioletas; 
XXI. Auxiliar o paciente a alimentar-se ou, se necessário, administrar-lhe a alimentação, anotando as 
anomalias verificadas; 
XXII. Recolher material para análise clínica; 
XXIII. Registrar atividades específicas da unidade de enfermagem como controle de entrada e alta dos 
pacientes; 
XXIV. Prestar dados estatísticos da unidade 
XXV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo; 
XXVI. Realizar remoções de pacientes quan:lo solicitado; 
XXVII. Auxiliar no socorro de vítimas acidente; 
XXVIII. Manter registro de produção; 
XXIX. Realizar aplicação de injetáveis, aferição de P.A., dosagem de glicemia e aplicação de insulina; 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF 
1. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de 
sua profissão na Unidade básica de Saúde - UBS ou Unidade de Saúde da Família - USF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 
li. Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme 
planejamento da equipe; 
Ili. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
IV. Auxiliar o médico, o enfermeiro no atendimento dos pacientes, nas unidades hospitalares de saúde 
pública municipal; 
V. Realizar serviços de higienização ou preparação dos doentes para exames ou atos cirúrgicos, assim 
como dos que estiverem em observação; 
VI. Cumprir as prescrições médicas relativas aos doentes; 
VII. Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e instrumental destinado ao uso médico ou 
cirúrgico; 
VIII. Prestar aos enfermos cuidados de enfermagem e de higiene, criando-lhes condições de conforto e de 
tranquilidade; 
IX. Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, para informação à autoridade 
superior; 
X. Proceder a aplicação de oxigênio, nebulização, soro, sangue, plasma e outros fluídos terapêuticos 
prescritos, bem como de sondas e realizar d·enagens de adenite, hemóstase, abertura de abscessos; 
XI. Manter atualizado o prontuário do paciente; 
XII. Verificar a temperatura e sinais vitais; 
XIII. Fazer levantamentos gráficos correspordentes a pacientes; 
X IV. Ministrar medicamentos prescritos, aplicar imunizantes, fazer curativos, realizar pesage ns; 

XV. Aplicar vacinas e injeções; 
XVI. Auxiliar em procedimentos de lavagens estomacal e outras que se fizerem necessárias; 
XVII. Orientar os pacientes de ambulatórios ou internos a respeito das prescrições médicas que receberem; 
XVIII. Operar aparelhos e equipamentos para fins de diagnósticos e outros destinados a auxiliar a 
recuperação do paciente; 
XIX. Preparar o ambiente e dispor material necessário a exames e tratamentos; 
XX. Transportar pacientes cirúrgicos ou sob cuidados especiais; 
XXI. Auxiliar o médico na instrumentalização das intervenções cirúrgicas; 
XXII. Aplicar, sob controle médico, raios infravermelhos e ultravioletas; 
XXIII. Auxiliar o paciente a alimentar-se ou, se necessário, administrar-lhe a alimentação, anotando as 
anomalias verificadas; 
XXIV. Recolher material para análise clínica; 
XXV. Registrar atividades específicas da Lnidade de enfermagem como controle de entrada e alta dos 
pacientes; --. 
XXVI. Prestar dados estatísticos da unidade; . · · . · · · .,":;;.,,l\ti ü.; 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
XXVII. Desempenhar demais atribuições previstas ·na seção VI; 
XXVIII. Desempenhar demais atribuições correlata_s à natureza do cargo. 

TÉCNICO EM FARMÁCIA 
1. Receber, triar, armazenar e dispensar medicamentos; 
li. Auxiliar no controle da aquisição e distribuição dos medicamentos nas unidades do Município, verificando 
os prazos de validade e exercendo o controle de qualidade sobre os medicamentos utilizados; 
Ili. Realizar operações farmacotécnicas: 
IV. Conferir fórmulas; 
V. Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório; 
VI. Controlar estoques; 
VII. Documentar atividades e procedimentos de organização da farmácia; 
VIII. Realizar testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente; 
IX. Desempenhar demais atribuições correlatas à_natureza do cargo. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
1. Administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, implantando e 
documentando rotinas e projetos e controlando os níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de 
dados e redes. 
li. Fornecer suporte técnico quando da aquisição bem como no uso de equipamentos e programas 
computacionais, orientar na criação de banco de dados de sistemas de informações geográficas, configurar 
e instalar recursos e sistemas computacionais, gerenciar a segurança do ambiente computacional. 
Ili. Aplicar geotecnologia em sistemas computacionais. 
IV. Operação e programação de computadores; 
V. Instalação de redes, administração e manutenção de Hardware; 
VI. Treinamento e suporte aos usuários de computadores; 
VII. Instalação e configuração de computadores, isolados ou em redes, periféricos e software; 
VIII. Seleção de programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do Município; 
IX. Aplicação das linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; 
X. Identificação de arquitetura de redes; 
XI. Identificação dos serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 
XII. Avaliação e especificação das necessidades de treinamento e de suporte técnico ao Município; 
XIII. Participação na construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo; 
XIV. Realizar outras atividades correlatas. 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
1. Realizar levantamentos quantitativos e qualitativos da fauna e da flora; 
li. Realizar vistorias para corte e/ou poda de árvores na área urbana; 
Ili. Auxiliar na elaboração de laudos e documentos técnicos; 
IV. Executar a fiscalização ambiental; 
V. Realizar o manejo de unidades de conservação; 
VI. Atuar na preservação e conservação ambientais; 
VII. Auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação 
de equipes de trabalho; 
V III. Executar atividades-de edL1cação ambiental; 

IX. Participar na coordenação de processos de controle·ambiental; 
X. Acompanhar os controles ambientais na Usina de Triagem e Compostagem; 
XI. Prestar assistência técnica, orientando o produtor rural em questões ambientais; 
XII. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, 
equipamentos e de seu local de trabalho; 
XIII. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de 
programas de informática; 
XIV. Acompanhar os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos instalados e a serem 
instalados no 
Município; 
XV. Participar da elaboração de licenciamento ambiental de empreendimentos de responsabilidade da 
administração pública; 
XVI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

TÉCNICO EM PATOLOGIA 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
1. Realizar exames de material biológico e análises químicas quantitativas e qualificativas; preparar e 
examinar lâminas de material obtido por meio de biópsias, autópsias e curetagens; colher sangue para 
exames bioquímicos, hematológlcos, sorológicos e outros; pesquisar elementos anormais na urina; 
concentrar fezes para exame parasltológicos; realizar semeadura de material biológico para exames 
culturais (secreção, _urina, fezes, pus e outros); 
li. Executar métodos de coloração para exames bacterioscópicos (Gram, ZIEHL e outros); 
Ili. Executar ações de prevenção de endemias; 
IV. Elaborar relatórios sobre assuntos de sua área; 
V. Orientar e acompanhar a execução de tarefas do auxiliar de laboratório; 
VI. Rea·lizar ou orientar a realização de exames, testes de cultura e microorganismos, através da 
manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou 
prevenção de doenças; 
VII. Realizar a coleta de material, empregando técnicas e instrumentação adequadas, para proceder aos 
testes, exames e amostras de laboratório; manipular substâncias químicas, como ácidos, bases, sais e 
outras, dosando-as de acordo com as especificações; orientar e controlar as atividades da equipe auxiliar, 
indicando as melhoras técnicas e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos; proceder a exames 
anatomopatológicos ou auxiliar na realização dos mesmos; 
VIII. Realizar exames coprológlcos, analisando a forma, consistência, cor e cheiro das amostras; 
IX. Realizar exames de urina de vários tipos, verificando a densidade, cor, cheiro, transparência, 
sedimentos e outras características; 
X. Proceder a exames sorológlcos, hematológlcos, dosagens bioquímias e líquor em amostras de sangue; 
XI. Realizar interpretação dos resultados dos exames, análise e testes e encaminhá-los à autoridade 
competente para a elaboração dos laudos médicos e a conclusão dos diagnósticos clínicos; 
XII. Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos; 
XIII. Supervisionar as tarefas realizadas pelo pessoal sob sua responsabilidade, orientando-as e 
fiscalizando a execução das mesmas; 
XIV. Controlar o estoque do material para evitar interrupções abruptas do trabalho; desempenhar tarefas 
afins. 
XV. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
1. Inspecionar as áreas, instalações e equipamentos do Município, observando as condições de segurança, 
Inclusive as exigências legais próprias para identificar riscos de acidentes, propondo medidas corretivas; 
11. Sugerir normas internas de segurança, observando as normas regulamentares do Ministério do Trabalho; 
Ili. Levantar e Indicar o equipamento de segurança necessário ao desempenho de cada função; 
IV. Realizar frequentemente inspeções no Município, redigindo relatórios, sugerindo a reparação ou a 
modificação de Instalações, transporte de pessoal, do equipamento de extinção de Incêndio a fim de evitar 
possíveis causas de acidentes de trabalho; 
V. Recomendar, fiscalizar e controlar a distribuição e utilização dos equipamentos de proteção individual; 
VI. Instruir os servidores sobre normas de segurança, combate a incêndio e demais medidas de prevenção 
de acidentes; 
VII. Investigar e analisar acidentes para identificar suas causas e propor a adoção das providências 
cabíveis; 
VIII. Vistoriar pontos de combate a incêndio, recomendando a manutenção, substituição e modificação dos 
equipamentos, afim de mantê-los em condições de utilização; 
IX. Realizar levantamentos de áreas consideradas insalubres e de periculosidade, recomendando as 
providências necessárias; 
X. Manter controle estatístico dos·acidentes de trabalho ocorridos com os servidores municipais; 
XI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

VIGIA 
1. Cuidar da segurança dos prédios ou instalações públicas do município; 
li. Executar serviços de ronda diurna e noturna dos prédios públicos municipais, suas dependências e 
adjacências; 
Ili. Controlar a entrada e saída de veículos, pessoas ·e volumes nas repartições municipais, durante seu 
expediente de trabalho; 
IV. Relatar as irregularidades ou alterações á chefia imediata; 
V. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
VI. Cuidar das instalações sob sua guarda. 
VII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 
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ZELADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OORES DE GUANHÃES - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 1/2019-ANEXO Ili 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

1. Executar serviços de limpeza, arrumação e cJe zeladoria, nas diversas unidades da Prefeitura; 
li. Realizar pequenos reparos no espaço físico do prédio e bens materiais, procurando mantê-los em 
funcionamento, na medida do possível; 
Ili. Identificar e registrar qualquer anormalidade no imóvel; 
IV. Cuidar de hortas e jardins; 
V. Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas e trancadas; 
VI. Zelar pelas condições de ordem e asseio nas áreas sob sua responsabilidade; 
VII. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019-ANEXO IV 
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGOS 
• Auxiliar de Mecânico • Motorista 11 
• Auxiliar de Serviços Gerais • Operador de Máquina Agrícola 
• Bombeiro Hidráulico • Operador de Máquina Especial 

• Carpinteiro • Operador de Máquina Pesada 
• Coveiro • Operador de Usina Triagem e Compostagem 
• Eletricista Predial • Operário 
• Gari • Pedreiro 
• Mecânico de Linha Leve e Media • Soldador 
• Mecânico de Linha Pesada • Vigia 
• Motorista 1 • Zelador 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Elementar (conforme o Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Habilidades exigidas: Compreensão e Expressão Escritas. O candidato deverá demonstrar as habilidades de ler e 
entender mensagens simples, num nível correspondente ao do final da 1.ª série do Ensino Fundamental. Essas 
mensagens podem ser de vários tipos, como, por exemplo: fábula, texto bíblico, texto jornalístico, correspondência, 
anúncios, rótulos, horóscopo, bula, receita, quadrinhos. Dadas algumas mensagens escritas, o candidato deverá 
distinguir as que apresentam problemas de comunicação das que atendam aos objetivos propostos. 

MATEMÁTICA 
Números naturais e contagem: Comparação. Números e quantidades. Algarismos. Escrita dos números. Números 
pares e números ímpares. Sucessores e antecessores. Adição e subtração. Problemas de contagem e operação. 
Medidas: de comprimento, de tempo. Formas Geométricas: triângulos, retângulos e círculos. 

CARGOS 
• Assistente Administrativo 
• Auxiliar de Almoxarifado 
• Auxiliar de Saúde Bucal - ASB 
• Operador de Esta cão de Tratamento de Água e Esqoto - ET A/ETE 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Médio Completo (conforme o Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Noções de Administração Pública 

LINGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: Identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações 
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações 
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia 
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central 
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos 
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou 
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos 
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de 
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba 
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros 
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019- ANEXO IV 
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, 
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: 
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: 
emprego dos sinais de pontuação. 

MATEMÁTICA 
1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de divisibilidade; Máximo divisor comum 
(entre números Inteiros); Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: operações: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos; Propriedades dessas 
operações; Médias (aritmética simples e ponderada). Módulo; Desigualdades; Intervalos; Sistemas de medida. 3. 
Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três simples e composta; Percentagem; Juros 
simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, contradomínio, imagem direta de funções; Gráficos de 
relações; Funções: definição e representação; Funções crescentes, decrescentes e periódicas; Função inversa. 5. 
Funções afins, lineares e quadráticas - propriedades, raízes, gráficos. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções 
exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança de base; Equações e inequações exponenciais e 
logarítmicas. 7. Trigonometria no triângulo retângulo; Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, 
cotangente; propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 8. Sequências: progressões aritméticas: termo 
geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades; Progressões geométricas: termo geral, relação 
entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9. Análise Combinatória: princípio fundamental da 
contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com repetições; Binômio de Newton; Triângulo de 
Pascal. 1 O. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com matrizes: adição, subtração e multiplicação; 
Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes; Resolução, discussão e interpretação geométrica 
de sistemas lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros; Igualdade e semelhança 
de triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e discos; Polígonos regulares e relações métricas; Feixes 
de retas; Áreas e perímetros. 12. Geometria Espacial: retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade 
entre retas, entre retas e planos e entre planos; Prismas e pirâmides; Cálculo de áreas e volumes; Cilindro, cone, 
esfera e bola: cálculo de áreas e volumes; Poliedros e relação de Euler. 13. Geometria Analítica: coordenadas 
cartesianas. Equações e gráficos. Distância entre dois pontos; Estudo da equação da reta: interseções de duas ou 
mais retas (no plano); Retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas; Distância de um ponto a uma reta, áreas 
de triângulos, circunferências e círculos. 14. Números Complexos: módulo, argumento, forma algébrica; Operações 
com números complexos: adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 15. Polinômios: conceitos; 
Adição e multiplicação de polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações entre 
coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes inteiros. 16. 
Estatística básica: conceito, coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples 
e ponderada), moda e mediana; Desvio padrão. 17. Probabilidades: espaço amostral; Experimentos aleatórios; 
Probabilidades. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1.Sistemas operacionais de computadores (Windows e Linux): conceitos, características, ferramentas, 
configurações, acessórios e procedimentos.2.Aplicativos de escritório (Microsoft Office e Libre Office): editor de 
texto, planilhas, apresentação de slides. 3.lnternet (protocolos, computação em nuvem, equipamentos de conexão, 
intranet, extranet) e navegadores de internet. 4.Utilização e ferramentas de correio eletrônico (e-mail) e redes 
sociais. 5.Segurança e proteção de computador: conceitos, princípios básicos, ameaças. antiv írus, vírus. firewall. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Princípios fundamentais que regem a Administração Federal. Lei 8.666/93. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Dores de Guanhães (Lei Complementar 05/2019). 

Moallo, de AJuaos ou Tu,me 
1 CARGO 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Magistério ou Nível Médio (conforme o Anexo Ido Edital) 
PROVAS: Ungua Portuguesa, Noções de Administração Pública e Conhecimentos Específicos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÂES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019-ANEXO IV 
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

LiNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações 
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações 
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia 
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a Ideia central 
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos 
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou 
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos 
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de 
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba 
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros 
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e 
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, 
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: 
antônimos, sinônimos, homônimos e parônlmos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: 
emprego dos sinais de pontuação. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Princípios fundamentais que regem a Administração Federal. Lei 8.666/93. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Dores de Guanhães {Lei Complementar 05/2019). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MONITOR DE ALUNOS OU TURMA 
O processo de desenvolvimento e aprendizagem. Saberes necessários à prática educativa na perspectiva da 
escola inclusiva. Gestão da Escola Pública. Avaliação da aprendizagem. 

CARGOS 
• Técnico em Informática 

• Técnico em Contabilidade • Técnico em Meio Ambiente 
• Técnico em Edificação • Técnico em Patologia 
• Técnico em Eletrotécnica • Técnico em Segurança do Trabalho 
• Técnico em Enfermagem - Centro de Saúde 
• Técnico em Enfermagem - PSF 
• Técnico em Farmácia 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio/Técnico Completo (conforme o Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Administração Pública e Conhecimentos Específicos 

LINGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações 
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras Informações 
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia 
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central 
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou 
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EDITAL 1/2019- ANEXO IV 
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos 
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou 
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos 
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da lf ngua. As questões de 
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba 
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros 
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e 
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, 
crase: colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo), Semântica: 
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: 
emprego dos sinais de pontuação. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Princípios fundamentais que regem a Administração Federal. Lei 8.666/93. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Dores de Guanhães (Lei Complementar 05/2019). 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios: Escrituração Contábil. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito; 
Classificação, Estágios, Escrituração Contábil. Restos a Pagar: Conceitos; Sistemáticas. Suprimento de Fundos, 
Despesas de Exercícios Anteriores. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e Abertura; Vigência; 
Indicação e Especificação de recursos. Dívida Pública: Conceitos; Sistemáticas. Regime de Adiantamento: 
Conceito; Finalidades: Controle dos Adiantamentos. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das 
Entidades Públicas. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Subsistemas contábeis do setor público. 
Procedimentos Contábeis Orçamentários, Patrimoniais e Específicos. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Variações Patrimoniais. Variações Ativas e Passivas. 
Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Controle Interno: 
Conceitos; Objetivos; Implantação do Sistema de Controle Interno e Metodologias Existentes. Demonstrativos 
Fiscais - Anexo de Riscos Fiscais (ARF), Anexo de Metas Fiscais (AMF), Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Levantamento de contas, tomada de contas e prestação 
de contas na administração pública: conceituação, características, procedimentos e responsabilidades dos 
gestores públicos. Prestações de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: Demonstrativos 
exigidos e seu preenchimento: Prazos. Constituição Federal: Título VI · Capítulo 11 • Das Finanças Públicas · 
Seções I e 11 , inclusive. Lei Nº 4.320/1964. Lei Complementar Nº 101/2000. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público - NBC TSP. Orçamento Governamental: conceito, classificação, tipos, princípios 
orçamentários, ciclo orçamentário, elaboração do orçamento, exercício financeiro, orçamento por programas, 
diretrizes orçamentárias, programação financeira e transferências financeiras. Aprovação, execução, 
acompanhamento, fiscalização e avaliação do orçamento público. Plano Plurianual - PPA; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO; Lei Orçamentária Anual - LOA. 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
Topografia; Planimetria e Altimetria; Mecânica dos Solos: Origem e formação de solos; Propriedade das 
partículas; Índices Físicos; Granulometria; Consistência do Solo; Obras de terra; Fundação Direta e Indireta; 
Técnicas De Construção: Identificação dos Lotes; PA e PAL; Projetos necessários para a execução da obra; 
Serviços Preliminares; Preparo do Terreno; Escoramentos e Escavações; Revestimentos E Pinturas: Alvenaria, 
tijolo cerâmico, blocos de concreto; Revestimento Interno E Externo: Pintura em PVA, acrílica, óleo e vernizes; 
esquadrias de madeira, alumínio ferro e PVC; Resistência Dos Materiais; Tensões e Deformações; Instalações 
Elétricas: Conceitos e Materiais; Instalações elétricas residenciais; Componentes de uma instalação; Pontos de 
comando; Circuitos Tomadas: Interruptores; Condutores; Disjuntores; Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Água 
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Fria; Dimensionamento De Barriletes: Ramal; Colunas de distribuição; Reservatórios; Consumo máximo possível e 
provável; Aguas Pluviais: Dimensionamento de caixa de areia e calha; Ligação da água pluvial à rede pública; 
Esgoto: Noções e normas; Técnicas de Esgoto; Simbologia; Esgoto Primário; Esgoto secundário; Ventilação; 
Materiais De Construção: Materiais cerâmicos, betuminosos, metálicos e aço; Argamassas; Agregados; 
Aglomerantes: Concreto e Cimento Portland; Informática: Noções de desenho em meio eletrônico (Autocad); Excel 
e Word. 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
Conceitos básicos: Tensão elétrica; Corrente elétrica; Resistores, capacitares e indutores. Circuitos de corrente 
contínua: Lei de Ohm; Potência e energia; Leis de Kirchhoff; Associação de resistores. Circuitos de corrente 
alternada: Conceito de fasor; Valor médio e eficaz; Lei de Ohm; Leis de Kirchhoff; Conceitos de impedância e 
admitância; Associação de impedâncias e admitâncias; Frequência de ressonância; Defasagem entre sinais 
senoidais; Potências instantânea, ativa, reativa e aparente; Fator de potência - definição e correção; Diagrama 
fasorial. Análise de circuitos trifásicos: Ligações estrela e triangulo; Tensões e correntes de fase e de linha; 
Circuitos trifásicos simétricos e equilibrados; Circuitos trifásicos simétricos e desequilibrados; Potência trifásica. 
Instrumentação básica: Multímetro; Osciloscópio; Fonte de alimentação; Gerador de sinais. Medição de grandezas 
elétricas. Máquinas de corrente contínua: Detalhes construtivos genéricos; Análise do princípio de funcionamento; 
Equações básicas. Máquinas síncronas: Detalhes construtivos genéricos; Análise do princípio de funcionamento; 
Equações básicas. Instalações elétricas Industriais: Elementos de projeto; Iluminação industrial; Dimensionamento 
de condutores elétricos. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM-CENTRO DE SAÚDE 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF 
Assistência de Enfermagem ao paciente crítico adulto e pediátrico. Organização e limpeza da Unidade do paciente. 
Limpeza e desinfecção de materiais equipamentos. Registros de enfermagem. Cuidados de enfermagem na 
instalação é/ou manutenção de: monitorização não invasiva, drenas, catéteres e sondas vesical, nasogástrica ou 
nasoentérica, acesso venoso periférico e central, oxigenloterapia, oximetria de pulso. Cuidados com o paciente 
com fixador externo. Hidratação e dietas por via oral ou por sonda. Cuidados com o paciente crítico em ventilação 
mecânica. Controle de eliminações e ingesta. Cuidados na administração de medicamentos e soluções vasoativas, 
trombolítlcas, analgesia, sedação e antibioticoterapla. Cálculos de medicamentos e gotejamento de soro. Medidas 
de higiene e conforto. Prevenção e Controle de infecção hospitalar. 2. Assistência de enfermagem aos pacientes 
clínicos: com insuficiência respiratória, dor pré-cordial, arritmias cardíacas, síncope, crise convulsiva, crise 
hipertensiva, hipertermia, dor abdominal, hemoptise, hematêmese, hiperglicemia, hipoglicemia, distúrbios 
hidroeletrolíticos, hemiplegia, hemiparesia. Assistência de enfermagem na emergência pediátrica clínica. 
Emergências Psiquiátricas. Emergências Obstétricas. Acidentes com animais peçonhentos. Intoxicações agudas, 
intoxicações por álcool e drogas. Doenças Transmissíveis de notificação compulsória tais como: meningite, 
tuberculose, varicela, sarampo, rubéola, leptospirose e dengue - identificação e cuidados de enfermagem. A 
mulher e a saúde ginecológica: controle e prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino, prevenção e controle 
de DST / AIDS. Atuação da Enfermagem nas ações educativas de Planejamento Familiar. Assistência de 
Enfermagem no Pré-natal, Parto, Puerpério. Programa nacional de imunização. Sistema Único de Saúde - SUS: 
princípios, diretrizes. 

TÉCNICO EM FARMACIA 
Noções de farmacologia, Introdução aos fundamentos de farmacologia. Classe de Medicamentos. Farmacotécnica. 
Farmacovigilância. Toxicidade e reações adversas a medicamentos. - RAM. Principais vias de administração de 
fármacos. Dispensação de medicamentos. Formas e cálculos farmacêuticos. Aplicação de injetáveis. Preparo de 
drogas de acordo com fórmulas preestabelecidas ou necessidades urgentes. Fracionamento, armazenamento e 
distribuição de medicamentos. Biossegurança. Noções gerais de Legislação pertinente a área. Legislações 
relacionadas a farmácias e drogarias. Leis e Resoluções que o exercício da profissão. Ética profissional. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
1. Conceitos Fundamentais de Hardware e Software 1.1 Tipos de Computadores. 1.2 Números Binários (Sufixos). 
1.3 Estrutura dos Micros Padrão PC: Processador (CPU), Memória Principal (RAM, Cache, ROM), fv)~mória de 
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Massa (secundária), Tipos de Meios de Armazenamento, Princípios Básicos de Armazenamento de Dados 
(Sistemas de Arquivos, Particionamento, Boot), Dispositivos de Entrada e Salda (inclusive conectores) 1.4 
Software: Conceito e Classificação. 2. Microsoft Windows 7 ou superior: Características, Principais Funções, 
Programas Acessórios, Instalação e Manutenção do Windows, Instalação de Periféricos no Windows (Plug andPlay 
ou não), Instalação de Programas no Windows, Requisitos de Sistema, Programas Comerciais, Shareware e 
Freeware, Licenças de Software, Versões e Registro de Software, Configuração (Painel de Controle), Gerenciador 
de Arquivos (Windows Explorer). 3. Utilitários (Softwares para Recuperação de Dados, Compactadores, Antivírus, 
Desfragmentadores de Disco e Softwares de Backup) 3.1 Processador de Texto: Barra de menu e barra de 
ferramentas, edição de texto; formatação em nível de caractere, parágrafo e documento; outros recursos: tabelas, 
estilos, gráficos, desenhos, mala direta, índices, modelos, notas de rodapé e figuras. 3.2 Planilha Eletrônica: Barra 
de menu e barra de ferramentas; Edição e Formatação de Pastas/Planilhas/Células; Fórmulas, Funções e 
Gráficos. 3.3 Software de Apresentação: Barra de menu e barra de ferramentas; Edição e Formatação de Slides, 
Efeitos de Animação e Transição, Botões de Ação, Slide Mestre, Importação/Manipulação de Figuras (Cliparts, 
Autoformas e Organogramas), Modos de Exibição (Slide, Estrutura de Tópicos, Classificação de Slides, Anotações 
e Apresentação de Slides). 4. Banco de Dados: Conceitos Básicos e Funcionamento; Tabelas, Consultas e 
Relatórios. 5. Internet: WWW, E-mail, browser; 5.5 - Barra de Ferramentas/Menu); 6. Algoritmos, Estrutura de 
Dados e Linguagem de Programação 6.1 Elementos Fundamentais: Tipos Primitivos, Constantes e Variáveis, 
Expressões Lógicas e Aritméticas, Comandos de Atribuição, Comandos de Entrada e Saída, Blocos, Estruturas de 
Controle (Estrutura Sequencial, Estrutura de Seleção e Estrutura de Repetição). 6.2 Estruturas de Dados: Variáveis 
Compostas Homogêneas (Unidimensionais e Multidimensionais), Variáveis Compostas Heterogêneas (Registros, 
Registro de Conjuntos e Conjunto de Registros), Listas Lineares (Definição, Operações, Representações, Listas 
com descritor e Listas duplamente encadeadas), Pilhas (Definição e Operações) e Filas (Definição e Operações). 
6.3 Modularização de algoritmos: Módulos (procedimentos e funções), Escopo de variáveis, Passagem de 
Parâmetros e Recursividade. 6.4 Classificação de Dados (Métodos de Classificação Interna, Método de Inserção 
Direta, Método da Bolha e Método de Seleção Direta. 6.5 Pesquisa de Dados (Pesquisa Sequencial, Pesquisa 
Binária e Cálculo de Endereço (hashing). Alocação Dinâmica x Alocação Estática. 6.6 Linguagem de Programação: 
Tipos de Dados, Estrutura de um programa, Comandos de Entrada e Salda, Comandos de Seleção, Comandos de 
Repetição, Arrays, Subprogramação: (Functions e Procedures), Records e Arquivos. Processo de Compilação e 
Execução de programas em linguagens estruturadas; 7. Redes: Tipos de redes, Dispositivos de Rede, 
Endereçamento, DNS, Compartilhamento de Recursos em Rede; 7 .1: Segurança de Rede e Firewall; 8. Sistemas 
operacionais Linux (Ubuntu 14.04 ou superior): Operações com arquivos e diretórios, Operações com usuários; 
instalação de programas. 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Noções básicas de ecologia. 1.1 Biosfera: sistemas ecológicos, habitat e nicho ecológico. 1.2 Fatores ecológicos 
limitantes e sua ação sobre a vida na Terra. 1.3 As variações no ambiente físico. 1.4 Influências da alterações no 
clima sobre a vida. 1.5 Ecossistemas: estrutura e função. 1.6 Ciclos biogeoqulmicos, fotossíntese, matéria e 
energia. 1. 7 Níveis de organização, cadeia alimentar, relações entre seres vivos. 1.8 Extinção e conservação. 2 
Patrimônio ambiental estadual. 2.1 Os principais biornas e ecossistemas da Bahia e sua função econômica. 2.2 
Conceito de unidades de conservação e suas principais categorias. 3 Noções básicas de recursos hídricos. 3.1 
Hidrologia. 3.1.1 Ciclo hidrológico: a ocorrência da água na natureza, características das águas naturais, 
elementos. 3.1.2 Bacia e sub-bacia hidrográfica; noções de características físicas de bacia hidrográfica. 3.1.3 Usos 
da água. 3.1.4 Poluição Hídrica: tipos (industrial, urbana), controle da poluição, sistemas de tratamento de 
efluentes. 3.1.5 Efeitos da poluição hídrica e da poluição atmosférica sobre o meio ambiente e a saúde humana. 4 
Clima. 4.1 Parâmetros climatológicos: conceitos 36 básicos e unidades de medida de temperatura e umidade 
relativa do ar, pressão atmosférica, insolação, ventos e evaporação. 5 Impactos ambientais. 5.1 Conceitos, 
principais impactos ambientais decorrentes das atividades humanas. 5.2 Degradação ambiental: desmatamento e 
assoreamento dos recursos hídricos, extinção de espécies, poluição e contaminação ambiental da água, do solo e 
do ar. 5.3 Poluição atmosférica: principais poluentes e seus impactos sobre a saúde humana. 

TÉCNICO EM PATOLOGIA 
Componentes químicos da célula. A estrutura celular. Evolução no estudo da célula. Os envoltórios celulares. O 
citoplasma. O núcleo celular. Histologia animal. Características gerais dos tecidos. Sistema de classificação dos 
seres vivos. Vidraria utilizada em laboratório de análises clinicas. Conversões no sistema volumétrico: litro, mililitro, 
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microlitro. Fator de calibração. Curva de calibração. Diluições. O sangue (Componentes: hemácias e leucócitos; 
Soro e plasma); Colorações utilizadas em hematologia; Leishman; Azul de crezil brilhante; Colorações utilizadas 
em microbiologia; Gram; Ziehl - Nielsen; Princípios da espectrofometria: absorbância e transmitância; Métodos 
parasitológicos; Hoffmann; Faust; Baerman; O exame de urina: Exame físico; Exame químico. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Estatística aplicada ao controle de acidentes - Cadastro de acidentes. Equipamentos de Proteção Individual. 
Riscos profissionais - Acidentes de trabalho. Organização e administração dos setores de segurança do trabalho. 
Ergonomia. Insalubridade e periculosidade. Higiene do trabalho. PPRA. PPP. 

CARGOS 

• Advogado • Fisioterapeuta 

• Analista de Planejamento e Orçamento • Fisioterapeuta do NASF 

• Arquivista • Fonoaudiólogo 

• Assistente Social • Fonoaudiólogo do NASF 

• Cirurgião Dentista • Médico Clínico Geral 

• Contador • Nutricionista 

• Educador Físico do NASF • Professor Eventual 

• Enfermeiro • Professor de Educação Física 

• Enfermeiro 12x36 • Professor de Educação Especial 

• Engenheiro Agrônomo • Psicólogo da Educação 

• Engenheiro Civil • Psicólogo do CRAS 

• Especialista da Educação Básica • Psicólogo do NASF 

• Farmacêutico 
• Farmacêutico Bioquímico 
• Fiscal de Contratos e Convênios 
• Fiscal de Tributos e Taxas 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior (Conforme consta do Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Administração Pública e Conhecimentos Específicos 

LINGUA PORTUGUESA (Para todos os cargos de nível superior) 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: Identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações 
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações 
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia 
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explicita outra afirmação implícita; identificar a ideia central 
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos 
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou 
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos 

prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de 
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba 
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros 
processos: classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e 
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, 
crase: colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: 
antônimos, sinônimos, .homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: 
emprego dos sinais de pontuação. 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Princípios fundamentais que regem a Administração Federal. Lei 8.666/93. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Dores de Guanhães {Lei Complementar 05/2019). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ADVOGADO 
DIREITO CONSTITUCIONAL - A Constituição da República Federativa, de 5 de outubro de 1988. Princlpios 
fundamentais: fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e princípios norteadores das relações 
internacionais. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; 
Nacionalidade; Direitos políticos; Dos partidos políticos. Da organização do Estado: Organização política 
administrativa; A União; Os Estados; O Município; O Distrito Federal e Territórios. Da Administração Pública: 
Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e militares; Da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária; Da tributação e do orçamento; Do sistema tributário nacional: princípios gerais; Das limitações do 
poder de tributar, Impostos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios; Da repartição das 
receitas tributárias; Das finanças públicas. DIREITO ADMINISTRATIVO - Administração Pública: Características; 
Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Uso e o abuso do poder. 
Princípios básicos da administração. Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência. 
Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder 
regulamentar; Poder de polícia. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; 
Anulação e revogação. Organização Administrativa: Administração direta e indireta; Centralização e 
descentralização. Licitações. Contratos Administrativos. Domínio público: Conceito e classificação dos bens 
públicos; Administração, utilização e alienação de bens públicos; imprescritibilidade; impenhorabilidade e não 
oneração dos bens públicos; Aquisição de bens pela administração pública; Responsabilidade civil da 
administração pública. Controle da administração, Tipos e formas de controle, responsabilidade fiscal, controle 
administrativo, controle legislativo e judiciário. Lei 8.666/93. DIREITO CIVIL - Teoria Geral do Direito Civil: Eficácia 
da lei no tempo; Eficácia da lei no espaço. Personalidade e capacidade; Das pessoas jurídicas. Dos bens públicos. 
Dos fatores Jurídicos: do ato Jurídico; do negócio Jurídico; modalidades do ato e negócio Jurídico; do erro; do dolo; 
da coação; da lesão; da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; Da decadência. Obrigações: Fontes 
das obrigações; Elementos da obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações e suas classificações: obrigação de 
dar, fazer e não fazer; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações alternativas, obrigações objetivamente 
múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações solidárias. Do adimplemento e extinção das obrigações. 
Do Inadimplemento das obrigações. Das várias espécies de contratos. Da responsabilidade civil. Da posse em 
geral, classificação, aquisição, perda, efeitos da posse, Interditos possessórios. Da propriedade: aquisição e perda 
da propriedade móvel e imóvel. Dos direitos de vizinhança. DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Código de Processo 
Civil. Parte Geral: Das normas processuais civis; da função jurisdicional; dos sujeitos do processo; dos atos 
processuais; da tutela provisória; da formação, da su5pensão e da extinção do processo. Parte Especial: do 
processo de conhecimento e do cumprimento de sentença; do processo de execução; dos processos nos tribunais 
e dos meios de impugnação das decisões judiciais. DIREITO PENAL: Dos crimes contra a administração pública. 
DIREITO TRIBUTÁRIO - Sistema Tributário Nacional: competência e limitações; Dos impostos, das taxas, da 
contribuição de melhoria e das contribuições sociais. Distribuições de receitas tributárias: disposições gerais; Dos 
fundos de participação dos Estados e dos Municípios. Da obrigação tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, 
responsabilidade tributária. Crédito tributário: disposições gerais, constituição, suspensão, exclusão e extinção do 
crédito tributário, Garantias e privilégios do crédito tributário. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 e alterações posteriores. LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES. Lei 10520/2002. Decreto 9.412/2018. ESTATUTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICf PIO DE DORES DE GUANHÃES (Lei Complementar 05/2019). 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
Administração Pública: Atividade administrativa; Conceito de Administração; Natureza e fins da Administração; 
Princípios básicos da Administração; Poderes e deveres do administrador público; O uso e o abuso do poder; 
Poderes administrativos; Atos administrativos; Administração dos bens públicos; Utilização dos bens públicos. 
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Contratos administrativos e licitações: Considerações gerais sobre contratos administrativos; Formalização do 
contrato administrativo; Execução do contrato administrativo; lnexecução, revisão e rescisão do contrato; Principais 
contratos administrativos; Modalidades de licitação; Sanções penais; Pregão. Administração de Recursos 
Humanos: O sistema de RH: conceito e objetivos; Administração de RH; Padronização; Atribuições, requisitos, 
fatores de avaliação. Avaliação de cargos: conceito, métodos qualitativos e quantitativos, Recrutamento de RH: 
conceito, execução, etapas do processo, perfil, previsão, fontes de recrutamento. Processos de seleção: conceito, 
ficha profissiográfica, testes, entrevistas. Treinamento de RH: conceito, importância, objetivos, levantamento das 
necessidades, planejamento, organização, avaliação de resultados. Planejamento de carreira: conceito e objetivos, 
avaliação de desempenho, padrões de desempenho, técnicas para avaliação de desempenho. Desenvolvimento 
organizacional; Finanças Públicas e Orçamento Público: Conceitos Básicos; Teoria das Finanças Públicas; Visão 
Clássica das Funções do Estado; Bens Públicos; Orçamento Público: Conceito e princípios orçamentários; Plano 
Plurianual - PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; Classificação e conceituação da receita orçamentária 
brasileira. Classificação e conceituação da despesa orçamentária brasileira; Tópicos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal: princípios, objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário. Limites para despesas de 
pessoal. Limites para divida. Planejamento Estratégico: Concepção estratégica; O processo estratégico; Intenção 
estratégica; Diagnóstico estratégico externo; Diagnóstico estratégico da organização; Construção de Cenários; 
Política de Negócios; Modelos dinâmicos de cooperação e concorrência; Definição de objetivos e formulação das 
estratégias; Desempenho organizacional; Governança Corporativa e liderança estratégica; Empreendedorismo; 
Auditoria de Resultados e Avaliação Estratégica. 

ARQUIVISTA 
1. Fundamentos de Arquivologia - Princípios arquivísticos. Evolução Histórica dos Arquivos. Ciclo vital dos documentos: 
conceituação, evolução e relações com outras ciências. Teoria das Três Idades, Terminologia arquivística, Arquivos públicos e 
privados. li. Gestão de Documentos - Estudo da gestão: conceitos, importância, evolução. Produção e Fluxo Documental. 
Protocolo. Classificação de documentos. Ordenação de documentos. Métodos de arquivamento. Operações de Arquivamento. 
Equipamentos e moblllárlo, Ili. Arquivo Intermediário. IV. Avaliação de Documentos - Conceituação, Importância, objetivos e 
finalidades da avaliação e seleção de documentos como metodologia arquivística. Critérios de Avaliação. Valores dos 
Documentos. Instrumentos de Destinação.V. Arranjo e Descrição - Noções fundamentais de arranjo. Teoria dos fundos. 
Princípios de proveniência e respeito aos fundos. Normalização do processo de descrição arquivística. Instrumentos de 
pesquisa. Normas nacional e internacionais. VI. Diplomática - Origem, características e metodologia da Diplomática para 
especificação dos documentos diplomáticos. Elementos externos e Internos dos documentos: estrutura e substância. Análise 
diplomática. Tradição documental: estudo das normas do documento e estágios de transmissão. Espécie e tipo documental. 
Tipologia documental enquanto aplicação arquivística da Diplomática. VII. Tecnologias da Informação - Reprografia, 
microfilmagem e digitalização aplicada aos arquivos. VIII. Conservação e Preservação. História e estrutura do papel. Agentes 
de degradação: identificação e controle. Técnicas de conservação preventiva: higienização, condições ambientais de guarda e 
acondicionamento. A conservação de outros suportes de informação. Lei 8. 159/91. 

ASSISTENTE SOCIAL 
Questão social. Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições. A Instituição e as 
Organizações Sociais. Políticas Sociais: Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. Direitos 
sociais, legislação e mecanismos de acesso - interfaces com segmentos específicos - infância e juventude, 
família, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da 
família, da criança e do adolescente: Políticas de Seguridade e Previdência Social. Políticas da Assistência Social 
Brasileira, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde Brasileira, Sistema Único de Saúde 
(SUS) e agências reguladoras. Política Nacional do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa 
de direitos da criança e do adolescente. O trabalho em redes: esfera pública, conselhos de direito. 
lntersetorialidade e interdisciplinaridade. Gestão Social. Planejamento Social. Metodologias de pesquisa social. 
Processos de trabalho no Serviço Social e seus fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético
polfticos. Processos de trabalho e instrumentalidade no Serviço Social. Níveis, áreas e limites de atuação do 
profissional de Serviço Social. Abordagens grupais e individuais. Estratégias, instrumentos e técnicas de 
intervenção. Ética profissional. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social. 
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CIRURGIÃO DENTISTA 
Conceito de saúde, paradigma sanitário, princípios e características da promoção da saúde. Controle de infecção 
na prática odontológica. Materiais e instrumentais da clínica odontológica. Diagnóstico das doenças bucais: cárie, 
más formações dentárias, doenças periodontais, lesões de mucosa, lesões de tecido ósseo, lesões glandulares, 
distúrbios articulares. Saúde da Famllia. Planejamento de tratamento odontológico (anamnese, exames 
complementares, prontuário). Prescrição na clínica odontológica. Prevenção das doenças bucais: cárie, doença 
periodontal e neoplasias individual e coletiva - métodos preventivos, fluorterapia. Anestesiologia - indicações, 
anestésicos e técnicas. Tratamento das doenças bucais: cárie, doenças periodontais, lesões de mucosa, lesões de 
tecido ósseo, lesões glandulares e distúrbios articulares. Dentística operatória - tratamento invasivo e não invasivo 
da cárie dentária. Procedimentos periodontais de raspagem, plastias gengivals. Cirurgias bucais - biópsia, 
exodontia, suturas, tratamento de complicações cirúrgicas e infecções. Tratamento conservador da polpa dentária. 
Oclusão e ajuste oclusal. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

CONTADOR 
1. Contabilidade Pública: Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e de 
lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; Demonstração das 
variações patrimoniais. 2. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo 
orçamentário; Orçamento por programas. 3. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração 
contábil; Dívida ativa. 4. Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. 5. Restos a Pagar. 6. 
Dívida Pública. 7. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. 8. Património 
Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas e 
passivas. 9. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e 
especificação de recursos. 1 O. Fundos. 11. Lei de Responsabilidade Fiscal, Portaria n.0 577/08 da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. Lei Federal n.º 10.028/2000. 12. Prestação e tomada de contas. 13. Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao setor público. 14. Portaria do Ministério do Orçamento e Gestão n.0 42, de 14 de 
abril de 1999; Portaria lnterministerial n.º 163, de 4 de maio de 2001, do Secretário do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda e do Secretario de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 
Portaria n.0 564, de 27 de outubro de 2004, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Manuais de Receita 
Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

EDUCADOR FISICO DO NASF 
Para a Prova de Educação Física, os conteúdos selecionados serão avaliados numa perspectiva de estarem 
articulados com questões conceituais, interpretação crítica de dados (gráficos, tabelas, etc) e na solução de 
situações problema. 1. Objetivos do ensino da Educação Física no Ensino Fundamental. 2. Fisiologia do Exercício: 
compreensão das alterações fisiológicas que ocorrem durante as atividades físicas. 3. Aprendizagem e 
desenvolvimento motor: conceitos básicos envolvidos no planejamento das habilidades motoras a serem 
trabalhadas. 4. Iniciação esportiva: metodologia de ensino. 5. Jogos, lutas e brincadeiras. 6. Atividades rítmicas e 
expressivas. 7. Avaliação da aprendizagem no ensino da Educação Física escolar. 

ENFERMEIRO E ENFERMEIRO 12X36 
Fundamentos da prática de Enfermagem: bases teóricas do cuidado de enfermagem; sinais vitais; avaliação de 
saúde e exame f ísico; sistematização da Assistência de Enfermagem; prevenção e controle de infecção; 
administração de medicamentos e preparo de soluções; integridade da pele e cuidados de feridas; Enfermagem na 
Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam a Estratégia de Saúde da Família; 
conceitos básicos de epidemiologia; indicadores de saúde; metas de desenvolvimento do milênio; educação em 
saúde; vigilância em saúde; sistemas de Informação em saúde; doenças e agravos não transmissíveis; doenças 
transmissíveis; enfermagem em psiquiatria; saúde mental; política nacional de saúde mental; exercício profissional 
de enfermagem: história da enfermagem, legislação aplicada à enfermagem; ética e bicética; Programa Nacional 
de Imunização; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; saúde do 
trabalhador; biossegurança; saúde do adulto; saúde da mulher; saúde do homem; saúde da criança; saúde do 
adolescente e do jovem; saúde do idoso; práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde; 
pessoas com necessidades especiais; Política Nacional de Humanização; Programa Nacional de Melhoria do 
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Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAW-AB). Ações de enfermagem na Atenção Básica: Diabetes, 
Hipertensão Arterial, Prevenção de Câncer de Mama e Cérvico-Uterino. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
1.Solos 1.1 Fatores e processos de formação do solo. 1.2 As propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 
1.3 Sistema brasileiro de classificação dos solos. 1.4 Diagnóstico da fertilidade do solo. 1.5 Acidez do solo. 1.6 
Matéria orgânica. 1.7 Recomendação de adubação e calagem. 1.8 Adubação verde 1.9 Manejo e conservação do 
solo. 2. Ecofisiologia e nutrição de plantas. 2.1 Absorção de nutrientes 2.2 Atuação de microrganismos na nutrição 
vegetal 2.3 Importância dos macro e micronutrientes 2.4 Mecanismos de tolerância de plantas a metais pesados 
2.5 Diagnóstico do estado nutricional das plantas 2.6 Manejo de pragas e doenças nas culturas do café e da cana
de-áçúcar. 3. Defesa Fitossanltária Vegetal. 3.1 Ciclo das doenças 3.2 Sintomatologia 3.3 Agentes causais 3.4 
Doenças de natureza abiótica 3.5 Técnicas de isolamento 3.6 Receituário Agronômico. 3.7 Lei dos agrotóxicos. 4. 
Nutrição Animal 4.1. Nutrição de ruminantes 4.2 Partição de energia 4.3 Proteínas, carboidratos, lipídios 4.4 
Minerais e vitaminas 4.5 Aditivos alimentares 4.6 Exigências nutricionais. 5. Mecanização Agrícola 5.1 Motores -
componentes e funcionamento 5.2 Tratores agrícolas - conceito, tipos, aplicação 5.3 lmplementos agrícolas 
(especificações, regulagens e operação) 5.4. Máquinas para tratamento fitossanitário. 5.5 Tecnologia de Aplicação 
5.6 Máquinas para colheita. 6. Topografia e Georreferenciamento 6.1 Escalas 6.2 Medições de distâncias diretas e 
indiretas 6.3 Medidas de direções; 6.4 Orientação 6.5 Planimetria 6.6 Altimetria 6.7 Curvas de nível 6.8 
Sistematização de terrenos 6.9 Uso de Imagens de satélite para o estudo do uso da terra. 7 
Agrometeorologia/Climatologia e Irrigação 7.1 Precipitação 7.2 Evaporação. 7.3 Evapotranspiração 7.4 Balanço 
Hídrico 7.5 Estações Meteorológicas e PCD' 7.6 Sistema e Métodos de irrigação. 

ENGENHEIRO CIVIL 
Materiais de Construção: Componentes de alvenaria - tijolos cerâmicos e blocos vazados. Concreto armado -
dosagem, amassamento, lançamento e cura. Argamassas para revestimento - chapisco, reboco e emboço. Aço 
para concreto armado - tipos de aço e classificação. Tecnologia das edificações: estudos preliminares; 
levantamento topográfico do terreno; anteprojetos e projetos; canteiro de obras; alvenarias de vedação e 
alvenarias estruturais; formas para concreto armado; sistema de formas de madeira; cobertura das edificações; 
telhados cerâmicos - suporte e telhas. PLANEJAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Engenharia de 
custos, orçamento, composição de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, especificação 
de materiais e serviços, contratação de obras e serviços, planejamento de tempo. Abastecimento de água: 
Demanda e consumo de água. Estimativa de vazões. Adutoras. Estações elevatórias. Princípios do tratamento de 
água. Esgotamento sanitário: Sistemas estáticos para a disposição de esgotos. Rede coletora. Princípios do 
tratamento de esgotos. Drenagem pluvial: Estimativa de contribuições. Galerias e canais. Limpeza pública: 
Estimativa de contribuições; coleta de resíduos sólidos domiciliares; compostagem; aterro sanitário e controlado. 
Instalações hidráulico-sanitárias: projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria; projeto e 
dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários; projeto e dimensionamento de instalações prediais 
de águas pluviais; projeto e dimensionamento de instalações prediais de combate a incêndio. Resistência dos 
materiais: Tensões, deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha 
elástica, flambagem, critérios de resistência. Concreto Armado: Materiais, normas, solicitações normais, flexão 
normal simples, cisalhamento, controle da fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção, torção, 
deformações na flexão, pilares. Teoria das Estruturas: Morfologia das estruturas, carregamentos, idealização. 
Estruturas lsostáticas planas e espa ciais. E:s tudo de cabos. Princíp io do s Trabalhos Virtuais. Cálculo de 
deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária. Análise de estruturas estaticamente 
indeterminadas: método das forças. Análise de estruturas cinematicamente indeterminadas: método dos 
deslocamentos, processo de Cross. Métodos de energia: teoremas de Castigliano, teoremas de Crotti-Engesser, 
método de Rayleigh-Ritz. Geotecnia: Mecânica dos solos, fundações, estruturas de contenção. SISTEMA VIÁRIO: 
noções básicas de projetos de topografia, geométrico e de terraplenagem; Pavimentação de vias: tipos devias, 
dimensionamento de pavimentos, tipos de materiais. 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 
Políticas públicas na educação brasileira em seus aspectos gerais; Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
- PNAIC; currículo e avaliação da aprendizagem; organização, coordenação, acompanhamento e avaliação dos 
processos educativos; avaliação institucional (IDEB, PROALFA, ANA, PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL, 
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ENADE, ENEM e outras). Escolas pedagógicas: Tradicional, Renovada Progressista, Tecnicista, Libertadora, 
Crítico-social dos conteúdos, Construtivista, Libertária, Sócio-interacionista, Escola Nova e outras. Teóricos da 
educação: Piaget, Vigotsky, Gardner, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Freud, Maria Montessori, Skinner, Perrenoud, 
Gadotti, Carl Rogers, Ana Teberosky, Maria Teresa Mantoan e outros). Psicologia do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem: as diferentes fases do desenvolvimento humano e suas peculiaridades em relação ao processo 
educativo; dificuldades de aprendizagem. Educação especial e inclusão. Atuação do especialista em educação 
básica (EEB) nas instituições de ensino; funções do EEB nos sistemas de ensino e nas instituições escolares. 
Princípios da gestão democrática da escola pública: práticas de gestão; elaboração, acompanhamento e avaliação 
do Projeto Político-Pedagógico; regimento escolar; documentos que compõem, obrigatoriamente, o arquivo 
escolar; medidas a serem adotadas para melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, do adequado 
exercício da cidadania. Formas para aplicar as metodologias de ensino das diferentes linguagens: Língua 
Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Física e Artes, na perspectiva dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Legislação básica do ensino e das formas de organização da escola como instituição 
pertencente a um sistema oficial de ensino. Fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem e na 
superação de exclusões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas e outras para a edificação da escola 
inclusiva. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

FARMACÊUTICO 
Introdução ao estudo da Farmacologia. Estudo dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e 
eliminação de fármacos. Vias de administração. Estudo da concentração plasmática dos fármacos. 
Biodisponibilidade e bioequivalênica. Fatores fisiológicos e patológicos que afetam a resposta farmacológica. 
Interação medicamentosa. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. 
Assistência Farmacêutica. Farmacoepidemiologia. Código de ética farmacêutica. Organograma da categoria 
farmacêutica e entidades profissionais. Regulamentos, resoluções e recomendações do Conselho Federal de 
Farmácia. Portarias do Ministério da Saúde à área farmacêutica. Legislação sanitária. 

FARMACÊUTICO BIOQU(MICO 
Análises bioquímicas do sangue, da urina e outros meios biológicos. Compostos nitrogenados não proteicos. 
Proteínas, lipídeo e seu fracionamento. Glicídios. Provas especiais de exploração da função hepática. Provas 
especiais de exploração de função renal. Eletrólitos. Correlação de resultados bioquímicos com a fisiopatologia. 
Bioquímica do líquor. Enzimologia clínica. Biossegurança em laboratório de análises clínicas. Órgãos 
hematopoiéticos, eritropoese, leucopoiese, fisiopatologia dos eritrócitos. Coagulação sanguínea: mecanismos e 
provas. Análises hematológicas de rotina laboratorial, hemograma, orientação interpretativa dos resultados. 
Estudos das anemias, leucemias e síndromes hemorrágicas. Bases gerais da resposta imunológica. 
Características e mecanismos funcionais das células e órgãos de defesa, dos anticorpos, do sistema 
complemento, das citocinas. Ativação dos linfócitos. Imunologia aplicada: hipersensibilidades, autoimunidade, 
tumores, imunodeficiências, imunoprofilaxia. Principais reações sorológicas na rotina de imunologia clínica: fixação 
do complemento, soroaglutinação, hemaglutinação, neutralização, precipitação, imunofluorescêncla e ensaios 
imunoenzimáticos, técnicas e métodos de diagnóstico. Infecções bacterianas de interesse clínico. Morfologia, 
patogenia, metabolismo e aspectos relacionados às bacterias que influenciam na sua virulência. Métodos para 
isolamento e identificação dos principais agentes causadores de infecções a partir de diversos materiais biológicos, 
dando ênfase nos agentes bacterianos. Estudo dos protozoários e helmintos: ciclo evolutivo, morfologia, patogenia 
e diagnóstico. Colheita e conservação do m aterial b iológ ico. Preparo de reativos e corantes. Métodos espec íficos 
que permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários intestinais, teciduais, sanguíneos e helmintos. Coprológico 
funcional. Exame físico-químico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina. Controle de qualidade em 
análises clínicas. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

FISCAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Perenidade das condições do edital; Contratos da Administração Pública: conceituações; Contratos 
administrativos, Conteúdo: preâmbulo, cláusulas necessárias - aplicabilidade das cláusulas aos contratos regidos 
pelo Direito Privado; Concessão e permissão de serviços e obras públicas; Tipos de instrumento de contrato: 
celebração - lavratura e publicação; Alteração contratual: unilateral e por acordo das partes - acréscimos e 
supressões de prazos - modificações de tributos e encargos legais - variação do valor contratual; Privilégios da 
Administração Pública; Revisão de preços - cláusula ouro - fato do príncipe - teoria de impressão - reajustes por 
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fórmulas paramétricas; Execução contratual; vícios, defeitos ou incorreções no objeto do contrato - danos a 
administração ou a terceiros - procedimentos de pagamentos - tipos de recebimento do objeto do contrato; 
Nulidade de contrato administrativo; inexecução e rescisão; Sanções administrativas e tutela judicial - direto de 
petição; recurso, representação e pedido de reconsideração; Convênios na administração pública: Conceituações; 
Diferenças entre Contratos e Convênios; dos elementos constantes dos convêniosj da execução, controle e 
alterações; Prestação de contas; Informação financeiras da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000); Licitação - Lei 8666, de 21 de junho de 1993, Disposições Gerais, Capítulo Ili e seções I e li do capítulo 
IV; 

FISCAL DE TRIBUTOS E TAXAS 
Tributos de competência do Município. Finanças Municipais: atividade financeira estatal, receita, rendas municipais 
e preços públicos. A estrutura tributária municipal: impostos, taxas, contribuição de melhoria. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Código Tributário Nacional. Código Tributário do Município, ISSQN, IPTU, ITBI, 
TAXAS, Contribuição para Custeio de Iluminação Pública. Lei Orgânica do Município. Ética profissional. Imposto 
sobre Propriedade Territorial e Urbano. Fator Gerador. Cadastro Imobiliário. Imposto. Imunidade e Isenção 
tributária. Processo Administrativo. Administração e contabilidade pública. Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) - Estrutura Conceituai. 

FISIOTERAPEUTA E FISIOTERAPEUTA DO NASF 
Anatomia Humana, Neuroanatomia Humana, Fisiologia Humana, Avaliação do paciente. Medida da função 
musculoesquelética. Reabilitação card iorrespiratória. órteses. Próteses. Meios físicos em reabilitação. 
Eletroterapia e recursos fisioterapêuticos. Cinesioteràpia, Cinesiologia. Reabilitação do paciente amputado. 
Reabilitação do Aparelho Osteoarticular / locomotor. Reabilitação do Politraumatizado. Reabilitação nas Lesões de 
Partes Moles. Reabilitação na Osteoporose. Reabilitação na Artrite Reumatoide. Reabilitação nas Alterações 
Posturais e Algias vertebrais. Reabilitação em Hemiplegia. Paralisia cerebral e tratamento de reabilitação. Lesão 
medular e reabilitação. Reabilitação Neurológica, Tratamento Fisioterápico na Lesão Nervosa Periférica. 
Abordagem fisioterápica nas distrofias musculares. Abordagem fisioterápica nos distúrbios osteomusculares 
relacionados com o trabalho e reabilitação. Reabilitação do idoso. Exercício e qualidade de vida. Prevenção das 
infecções em serviços de reabilitação. Reabilitação nas doenças vasculares (alterações arteriais, do retorno 
venoso e linfático). 

FONOAUDIÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO DO NASF 
Linguagem - Linguagem oral e escrita. Fundamentos da Linguística. Atuação relacionada às lesões cerebrais. 
Atuação relacionada à terceira idade. Voz - Anatomia e fisiologia do aparelho fonador. Distúrbio da voz. Fisiologia 
das técnicas vocais. Voz e disfonia nos ciclos de vida. Promoção de saúde, qualidade de vida e voz. Motricidade 
Orofacial - Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático. Desenvolvimento das estruturas e funções 
orofaciais. Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial. Disfunções da articulação 
temporomandibular e dor orofacial, Estética facial, paralisia facial, queimaduras, câncer de boca, fissuras lábio
palatinas. Alterações de fala músculo esqueléticas. Audição - Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição. 
Avaliação e diagnóstico audiológico. Avaliação e diagnóstico audiológico. Deficiência da audição, reabilitação e 
prótese auditiva/aparelho auditivo. Reabilitação e Implante coclear. Reabil itação vestibular. Triagem auditiva 
neonatal. Perda auditiva induzida por ruído. Disfagia - Anatomia da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e 
esôfago. Fisiologia da deglutição. Avaliação nas disfagia e tratamento das disfagias. Disfagias neurogênicas. 
Disfagias mecânicas/oncológicas. Disfagias em portadores de doenças neuromusculares. Disfagia psicogênica. 
Fonoaudiologia Educacional - Políticas públicas federais na educação - Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Políticas de atendimento educacional especializado. Aquisição da leitura, escrita e 
alfabetização. Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem. Atuação 
fonoaudiológica na educação. Saúde Coletiva - Diretrizes e Princípios do Sistema Único de Saúde. Bases teóricas, 
conceituais e operacionais das políticas públicas e na saúde coletiva. Planejamento e gestão em saúde. Bases 
teóricas, conceituais e operacionais dos modelos tecnoassistenciais em saúde. Ações de promoção e educação. 
Ações de prevenção e reabilitação. Educação em saúde. Legislação CFFa. 

COTEC 
CONCURSOS T.ÉCNJCOS 

FADEN:OR 
fUNOA~ÃO OE APOIO AO Of.SEHVOLVll.lENTOOO f.HSINO SUPfFU()lt 00 tlORTe: D[ MlNAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019-ANEXO IV 
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

MÉDICO CLINICO GERAL 
Política Nacional de Atenção Básica. Estratégia Saúde da Famflia (ESF). Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). Política Nacional de Promoção à Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. Redes de Atenção à 
Saúde. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia 
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, 
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefro litíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 
Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, 
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença 
reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: 
alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, 
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanst:lníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptocócicas, estafilococicas, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. 
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitóses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 
bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença 
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. 

NUTRICIONISTA 
Alimentação, nutrição e saúde; necessidades dietéticas recomendadas e dieta adequada para todas as fases do 
ciclo da vida (nutrição na gravidez e lactação, na infância, na adolescência, na idade adulta e para o idoso); 
avaliação nutricional; indicadores de avaliação nutricional do crescimento; distúrbios do crescimento; indicadores 
do estado nutricional de coletividades; educação nutricional de coletividades; planejamento de cardápios: controle 
de qualidade dos alimentos; controle higiênico-sanitário dos alimentos; toxi-infecção alimentar; microrganismos e 
alimentos; nutrição e saúde pública; princípios de epidemiologia; epidemiologia aplicada à nutrição. 

PROFESSOR EVENTUAL 
Conhecimentos Didáticos: 1. O processo de ensino-aprendizagem. 2. Tendências Pedagógicas. 3. Planejamento 
da prática docente na perspectiva de uma escola crítica. 4. Orientações metodológicas na perspectiva dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 5. A relação professor/aluno/conhecimento. 6. A avaliação do processo ensino
aprendizagem. 7. A interdisciplinaridade e o trabalho com projetos no cotidiano das escolas. 8. Saberes 
necessários à prática educativa na perspectiva da escola inclusiva. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Projetos Pedagógicos e Planejamento de Aula. Teorias 
Educacionais. Concepções Pedagógicas. Mediação da Aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. 
Fracasso Escolar. A Prática Educativa. Formação de Professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. Relacionamento Pais e Escola, 
Ambiente Educacional e Familiar, Participação dos Pais. Diretrizes Curriculares Nacionais. Legislação (considerar 
as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Histórico 
da Educação Especial. Educação Especial, Educação Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado. 
Planejamento e prática educativa. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. Desenvolvimento Infantil e 
Adolescente. Educação Inclusiva e Práticas Pedagógicas. Relacionamento Pais e Escola, Ambiente Educacional e 
Familiar, Participação dos Pais. Inclusão. Integração Escolar. Currículo. Organização do Tempo e Espaço Físico 
na Escola. Disciplina e Limites. Dificuldades de Aprendizagem. Avaliação. Serviços em Educação Especial. 
Declaração de Salamanca. Acessibilidade. Parâmetros Curriculares Nacionais. Políticas públicas e diretrizes 
curriculares para educação especial na educação básica. Serviços em Educação Especial. Avaliação. Ensino e 
aprendizagem no âmbito" da deficiência intelectual. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 -ANEXO IV 
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 
Para a Prova de Educação Física, os conteúdos selecionados serão avaliados numa perspectiva de estarem 
articulados com questões conceituais, interpretação crítica de dados (gráficos, tabelas, etc) e na solução de 
situações problema. 1. Objetivos do ensino da Educação Física no Ensino Fundamental. 2. Fisiologia do Exercício: 
compreensão das alterações fisiológicas que ocorrem durante as atividades físicas. 3. Aprendizagem e 
desenvolvimento motor: conceitos básicos envolvidos no planejamento das habilidades motoras a serem 
trabalhadas. 4. Iniciação esportiva: metodologia de ensino. 5. Jogos, lutas e brincadeiras. 6. Atividades rítmicas e 
expressivas. 7. Avaliação da aprendizagem no ensino da Educação Física escolar. 

PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO, PSICÓLOGO DO CRAS E PSICÓLOGO DO NASF 
1 - Avaliação psicológica, técnicas e instrumentos de avaliação psicológica em contextos sociais, psicodiagnóstico 
e elaboração de documentos - Relatórios e laudos periciais psicológicos. 1.1 - Testes psicológicos aprovados pelo 
SATEPSI. 2 - Saúde Mental - Psicopatologias: crises, síndromes e transtornos de personalidade. 4 - Tratamento e 
prevenção de dependência química. 5 - Resoluções do Conselho Federal de Psicologia a respeito do exercício 

• profissional e Código de Ética Profissional. 6 - Teorias da Personalidade. 7 - Psicologia do Desenvolvimento: 
Infância, adolescência, idade adulta e velhice. 8 - Psicologia e políticas Públicas (Mediação de Conflitos). 9 -
Gestão de pessoas - liderança, motivação, grupos e avaliação de desempenho nas organizações. 1 O -O papel do 
psicólogo em equipe multidisciplinar em diversos contextos: Violência familiar, contexto de risco e proteção social 
- Violação, abuso e alienação -; Orientação, acompanhamento e readaptação de profissionais. 11 - Principais 
teóricos das correntes psicológicas: Freud, Lacan, Piaget, Skinner, Winnicott, Vygotsky, Fritz Perls, Foucault, Joel 
Dor, Silvia Lane. 12 - Estatuto da criança e do adolescente. 13 - Estatuto do idoso. 14 - Psicologia Social e os 
fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papeis. 15 
- · Adoção e acolhimento provisório de crianças e adolescentes. 16 - Grupo social e familiar - história da família, 
influência da família e da sociedade no rompimento dos laços afetivos. 17 - Desigualdade social, sociedade e 
processo de exclusão, segregação e invisibil idade social. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES • MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2019 

3.ª RETIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães, através do seu Prefeito, torna públicas as seguintes retificações do 
Edital do concurso público: 

1. Considerando análise evolutiva do Novo Coronavírus e a necessidade de prosseguir com os trabalhos 
referente ao Concurso Público, fica DETERMINADA A REABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES/MG. 

2. Reabre as inscrições com pagamento de taxa e estabelece NOVO Cronograma de Datas. 

CRONOGRAMA DE DATAS 

.. ,ITEMf .;. ·~ . -..... ETAP-AS'/ FASES _:. - - - · . - 'l' •-: DATA -
4 Inscrições (com pagamento da taxa) 

Das OBh do dia 06/06/2022 às 
17h do dia 13/06/2022 

4.1 Pré-Inscrições (pedido de Isenção da taxa) 
Das 08h do dia 27/05/2022 às 

17h do dia 27/05/2022 

4.2 Entrega da documentação para análise do pedido de isenção 
Das OBh do dia 27/05/2022 às 

17h do dia 27/05/2022 

4.3 Resultado do pedido de Isenção da taxa 31 /05/2022 

4.4 Recursos contra o Indeferimento do pedido de Isenção da taxa 
Das OBh do dia 01/06/2022 às 

17h do dia 03/06/2022 

4.5 Resposta de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção a taxa 06/06/2022 

4.6 Pagamento da taxa de inscrição (candidatos com indeferimento do pedido de isenção) Até 13/06/2022 

Das 08h do dia 27/05/2022 às 

5 Pedido de Tratamento Especial 
17h do dia 27/05/2022 

o das 08h do dia 06/06/2022 às 
17h do dia 13/06/2022 

5.1 Resultado do pedido de Tratamento Especial 20/07/2022 

5.2 Recursos contra o indeferimento do pedido de Tratamento Especial 
Das OBh do dia 21/07/2022 às 

17h do dia 23/07/2022 

5.3 Resposta dos recursos contra o indeferimento do pedido de Tratamento Especial 30/07/2022 

6 Divulgação do Cartão de Inscrição com Local de Provas 22/08/2022 

7 IApllcação das Provas de Múltipla Escolha 28/08/2022 

8 Divulgação do Gabarito Oficial 29/08/2022 

9 Recursos contra questões das Provas ou erros no Gabarito Oficial 
Das OBh do dia 30/08/2022 às 

17h do dia 01/09/2022 

10 Resposta dos recursos referentes às Provas de Múltipla Escolha 26/09/2022 

11 Resultado das Provas de Múltipla Escolha (Após Recursos) 26/09/2022 

11.1 Prova Prática - Lista de candidatos participantes da Prova Prática 29/09/2022 

11.2 Prova Prática - Divulgação do local e horário de aplicação da Prova Prática 29/09/2022 

11 .3 Prova Prática - Realização da Prova Prática 09/10/2022 

11.4 Prova Prática - Resultado da Prova Prática 13/10/2022 

11.5 Prova Prática - Recursos contra o resultado da Prova Prática 
Das OBh d o dôa 14/10/2022 às 

17h do dia 18/10/2022 

11.6 Prova Prática - Resposta aos Recursos contra o resultado da Prova Prática 28/10/2022 

12 Resultado Preliminar 13/10/2022 

12.1 Recursos contra o Resultado Preliminar 
Das 08h do dia 14/10/2022 às 

17h do dia 18/10/2022 

12.2 Resultado dos recursos contra o Resultado Preliminar 28/10/2022 

13 
Lista de candidatos habilitados para participarem do procedimento de heteroidentificação 
candidatos às vagas reservadas conforme Item 3.3 do Edital) 

28/10/2022 

13.1 Divulgação da(s) data(s) do procedimento de heteroidentificação 28/10/2022 

13.2 Resultado do procedimento de heteroldentlflcação 18/11/2022 

13.3 Recursos contra o resultado do procedimento de heteroldentificação 
Das 08h do dia 21/11/2022 às 

17h do dia 23/11/2022 

13.4 Resposta aos recursos contra o procedimento de heteroidentificação após recursos 02/12/2022 

13.5 Resultado do procedimento de heteroldentificação após recursos 02/1 2/2022 

14 Resultado Definitivo 02/12/2022 

14.1 Extrato de notas , ~~__,.- 11-; ~ • ··.=, -n ~,1 ~ 1·n ~--~'L. 

1 

) 



3. Ficam incluídos no edital os itens, 3.3 (e seus subitens), 5.6.8.1 e 5.6.8.2. 

4. Fica alterado para todos os cargos, o valor do Vencimento Básico. 

5. Fica alterado o número de vagas e a carga horaria para o cargo de 07- Gari. 

6. Fica alterado no Anexo li o Horário das Provas do turno da manhã, onde se lê: Fechamento dos Portões: 8:00 
e Aplicação das Provas: 8:15 às 11:15, leia-se: Fechamento dos Portões: 7:30 e Aplicação das Provas: 7:45 
às 10:45. 

7, Caso o candidato não queira mais participar do concurso, poderá requerer a devolução da taxa de 
inscrição até o dia 26/07/2022. 

As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas. 

Dores de Guanhães - MG, 04 de maio de 2022 

(/( ft t)J,,--: V f f1 ~ ~ ,P? JO UC.r/ 
\IVelerson Ultimo de Souza 

Prefeito Municipal 
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