
MANUAL DO CANDIDATO

Prefeitura Municipal de Acopiara (CE)
Edital do Concurso Público Nº. 001/2022

Site: www.universidadepatativa.com.br
E-mail: concursos@universidadepatativa.com.br

TELEFONE: (88) 3512-2450

http://www.universidadepatativa.com.br
mailto:concursos@universidadepatativa.com.br


Prefeitura Municipal de Acopiara (CE) - Edital do Concurso Público Nº. 001/2022

Página 2 de 30

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2022

A Prefeita Municipal de Acopiara - CE, ANA PATRICIA DE LIMA BARBOSA, no uso das atribuições legais e
atendendo aos princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, em cumprimento às Leis
Municipais que regem a matéria, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO de Provas e de
Provas e Títulos para provimento de Cargos vagos existentes e que vierem a vagar pelo tempo de validade
do certame, para o preenchimento de Cargos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de
Acopiara (CE), listados no item 1.1, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos I e II,
que serão adquiridos no site www.universidadepatativa.com.br da UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
– UPA, inscrita no CNPJ sob nº 05.342.580/0001-19, entidade contratada para prestar serviços de
planejamento, organização e realização de todas as etapas do presente Concurso Público.

1 – DO CONCURSO PÚBLICO
1.1 – Os cargos públicos, objetos do presente concurso, são os constantes do Quadro A deste Edital que

indicam o número de vagas, escolaridade, carga horária e vencimentos básicos de cada cargo,
estando os mesmos sujeitos a reajustes na forma da Lei.

QUADRO A

ENSINOMÉDIO COMPLETO

CARGOS EXIGÊNCIA/
HABILITAÇÃO VAGAS PCD CÓDIGO

CARGA
HORÁRIA
MENSAL

VENCIMENTOS
BÁSICOS

AGENTE ADMINISTRATIVO ENSINO MÉDIO
COMPLETO 17 04 AGA 200hs R$ 1.212,00

GESTOR EM SAÚDE PÚBLICA

ENSINO MÉDIO
COMPLETO + CURSO
TÉCNICO DE GESTÃO
EM SAÚDE PÚBLICA

04 01 GSP 200hs R$ 1.600,00

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

ENSINO MÉDIO
COMPLETO + CURSO

TÉCNICO EM
RADIOLOGIA +
REGISTRO NO

CONSELHO DE CLASSE
COMPETENTE

03 01 TCR 200hs R$ 1.800,00

TOPÓGRAFO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO + CURSO

TÉCNICO DE
AGRIMENSURA

01 00 TOP 200hs R$ 1.700,00

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

CARGOS EXIGÊNCIA/
HABILITAÇÃO VAGAS PCD CÓDIGO

CARGA
HORÁRIA
MENSAL

VENCIMENTOS
BÁSICOS

ASSISTENTE SOCIAL

ENSINO SUPERIOR EM
ASSISTENCIA SOCIAL E

REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE

COMPETENTE

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1
150hs R$ 2.800,00

DENTISTA UBS

ENSINO SUPERIOR EM
ODONTOLOGIA E
REGISTRO NO

CONSELHO DE CLASSE
COMPETENTE

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1
200hs R$ 2.900,00
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ENFERMEIRO UBS

ENSINO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM E
REGISTRO NO

CONSELHO DE CLASSE
COMPETENTE

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1
200hs R$ 3.200,00

MÉDICO UBS

ENSINO SUPERIOR EM
MEDICINA E REGISTRO
NO CONSELHO DE

CLASSE COMPETENTE

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1
200hs R$ 7.500,00

NUTRICIONISTA

ENSINO SUPERIOR EM
NUTRIÇÃO E
REGISTRO NO

CONSELHO DE CLASSE
COMPETENTE

02 01 NUT 200hs R$ 2.300,00

PROFESSOR PEB I

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO EM

LICENCIATURA PLENA
EM PEDAGOGIA COM
HABILITAÇÃO EM
MAGISTÉRIO OU
EQUIVALENTE,
DEVIDAMENTE

REGISTRADO NO MEC

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1
200hs R$ 3.858,36

PROFESSOR PEB II

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO EM

LICENCIATURA PLENA
EM PEDAGOGIA COM
HABILITAÇÃO EM
MAGISTÉRIO OU
EQUIVALENTE,
DEVIDAMENTE

REGISTRADO NO MEC

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1
200hs R$ 3.858,36

PSICÓLOGO

ENSINO SUPERIOR EM
PSICOLOGIA E
REGISTRO NO

CONSELHO DE CLASSE
COMPETENTE

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1

VER
QUADRO

A1
200hs R$ 2.800,00

PSICOPEDAGOGO

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO EM

PSICOPEDAGOGIA OU
ENSINO SUPERIOR
COMPLETO EM

PEDAGOGIA COM
ESPECIALIZAÇÃO EM
PSICOPEDAGOGIA

02 01 PSP 200hs R$ 3.858,36

TOTAL DE VAGAS 117 31

QUADRO A1

ASSISTENTE SOCIAL

ÁREA VAGAS PCD CÓDIGO

EBROM 01 00 ASS-01

UMARI 01 00 ASS-02

CALABAÇO 01 00 ASS-03

SÃO JOÃO 01 00 ASS-04
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GUARIBAS 01 00 ASS-05

SANTO ANTÔNIO 01 00 ASS-06

TOTAL DE VAGAS 06 00

DENTISTA UBS

ÁREA VAGAS PCD CÓDIGO

ISIDORO 01 00 DEN-01

SÃO PAULINHO 01 00 DEN-02

GUARIBAS 01 00 DEN-03

UMARI 01 00 DEN-04

SANTO ANTÔNIO 01 00 DEN-05

TOTAL DE VAGAS 05 00

ENFERMEIRO UBS

ÁREA VAGAS PCD CÓDIGO

SÃO JOÃO 01 00 ENF-01

UMARI 01 00 ENF-02

CALABAÇO 01 00 ENF-03

EBROM 01 00 ENF-04

GUARIBAS 01 00 ENF-05

TRUSSU 01 01 00 ENF-06

TRUSSU 02 01 00 ENF-07

SÃO PAULINHO 01 00 ENF-08

VILA ESPERANÇA 01 00 ENF-09

TOTAL DE VAGAS 09 00

MÉDICO UBS

ÁREA VAGAS PCD CÓDIGO

EBROM 01 00 MED-01

UMARI 01 00 MED-02

CALABAÇO 01 00 MED-03

SÃO JOÃO 01 00 MED-04

GUARIBAS 01 00 MED-05

SANTO ANTÔNIO 01 00 MED-06

TOTAL DE VAGAS 06 00

PSICÓLOGO

ÁREA VAGAS PCD CÓDIGO

CAPS 02 00 PSI-01
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CIS 02 01 PSI-02

TOTAL DE VAGAS 04 01

PROFESSOR PEB I

ÁREA VAGAS PCD CÓDIGO

SEDE URBANA 07 02 PEB-01

SEDE RURAL 06 02 PEB-02

QUINCOÊ 03 01 PEB-03

BARRA E EBROM 03 01 PEB-04

SANTA FELÍCIA 09 02 PEB-05

ISIDORO 03 01 PEB-06

SANTO ANTÔNIO 03 01 PEB-07

TRUSSU 05 01 PEB-08

SÃO PAULINHO 02 01 PEB-09

TOTAL DE VAGAS 41 12

PROFESSOR PEB II

ÁREA VAGAS PCD CÓDIGO

SEDE URBANA 05 01 PRO-01

SEDE RURAL 02 01 PRO-02

BARRA E EBROM 02 00 PRO-03

SANTA FELÍCIA 04 01 PRO-04

SANTO ANTÔNIO 02 00 PRO-05

TRUSSU 04 01 PRO-06

SÃO PAULINHO 02 01 PRO-07

SOLIDÃO E SERRA NOVA 02 00 PRO-08

TOTAL DE VAGAS 23 05

1.2 – O Concurso regulado por este Edital se destina ao preenchimento dos cargos postos à disposição
neste certame, bem como ao preenchimento de cargos que vierem a ficar vagos durante o prazo de
validade deste Concurso Público.
1.3 – A lotação dos aprovados far-se-á por ato da Administração Municipal de Acopiara (CE), respeitando
a ordem de classificação.
02 – DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CONCURSO PÚBLICO
2.1 – A Prefeita Municipal de Acopiara (CE), com fulcro na Portaria nº 142 de 23 de novembro de 2022,
designou para este Concurso Público, uma Comissão Responsável, composta de 03 (três) membros, para
acompanhar e deliberar acerca de todos os atos do certame.
2.2 – Compete à Prefeita Municipal de Acopiara (CE) a homologação do resultado do Concurso Público à
vista do relatório apresentado pela Comissão Responsável, dentro de trinta (30) dias contados da
publicação do resultado final.
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03 – DO REGIME EMPREGATÍCIO
3.1 – Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos ao Regime Empregatício do Município de
Acopiara – CE.
04 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 – As inscrições serão realizadas ONLINE no site www.universidadepatativa.com.br, por meio de
formulário de Inscrição via internet, com início às 09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2022 e término
às 23:59 horas do dia 15 de janeiro de 2023, conforme Cronograma Geral de Eventos (Anexo I deste
Edital)
4.2 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições
estabelecidas neste Edital e em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, ainda que atue
mediante procurador.
4.3 – Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de pagar a taxa
de inscrição somente após tomar conhecimento de todas as normas e requisitos exigidos para o
Concurso Público e em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela inscrição.
4.4 – São requisitos para inscrição no Concurso Público:
I. Ser brasileiro nato, naturalizado ou Cidadão Português nas condições previstas pelo Decreto Nº.

70.391/72, ou estrangeiro na forma da Lei;
II. Ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data da posse;
III. Preencher o Requerimento de Inscrição, fornecido no site:www.universidadepatativa.com.br;
IV. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
V. Estar em dia com as obrigações para o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
VI. Estar em gozo de saúde física e mental para o exercício da função;
VII. Ter na data de admissão, a escolaridade completa e a habilitação exigida para o provimento do

cargo pretendido, adquirida em instituição de Ensino Oficial legalmente reconhecido com registro
no órgão competente;

4.5 – As inscrições serão realizadas conforme o ITEM 4.1 deste Edital e constará dos seguintes
procedimentos.
I. Efetuar pagamento referente à taxa de inscrição, de acordo com as instruções constantes no

endereço eletrônico, até às 20:00h da data de vencimento do boleto, nos valores de:

NÍVEL DOS CARGOS VALOR
MÉDIO COMPLETO R$ 100,00
SUPERIOR COMPLETO R$ 150,00

II. O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição por boleto bancário, pagável em
qualquer agência bancária.

III. O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.universidadepatativa.com.br, deverá ser
impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de
inscrição on-line.

IV. Não é recomendável a utilização de impressora matricial, devido ao elevado índice de rejeição na
leitura do código de barras, ocasionado pela má qualidade de impressão (conforme BACEN por meio
da Carta-Circular 2.926, de 25 de julho de 2000).

V. É recomendável que o pagamento do boleto seja efetuado através da leitura do código de barras,
por equipamento específico dos bancos ou seus correspondentes.

VI. Os dados disponíveis no boleto bancário deverão ser conferidos pelo candidato, caso haja
divergência o mesmo deverá entrar em contato com a Universidade Patativa do Assaré.

http://www.universidadepatativa.com.br/
http://www.universidadepatativa.com.br/
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VII. Ao realizar o pagamento do boleto bancário, o candidato deve conferir, junto com o operador do
caixa, se o número do comprovante de pagamento é o mesmo da linha digitável do boleto (código de
barras).

VIII. Pagamentos que forem realizados com a má leitura do código de barras e/ou que contenha erros de
digitação da linha digitável do código de barras do boleto é de inteira responsabilidade do candidato
podendo acarretar prejuízos ao mesmo.

IX. Não serão deferidos os candidatos que efetuarem pagamento do boleto após a data de vencimento
do mesmo.

4.6 – O candidato que requerer a sua inscrição por meio do boleto não deverá enviar cópia do
documento de identificação e de nenhum outro tipo de documento, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as informações cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei, inclusive de
indeferimento de sua inscrição.
4.7 – Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim
como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.
4.8 – O preenchimento do requerimento de Inscrição é de responsabilidade única e exclusiva do
candidato.
4.9 – Constatada qualquer irregularidade da inscrição, esta poderá ser anulada, bem como todos os atos
dela decorrente, com a exclusão do candidato do concurso público.
4.10 – As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, reservando-se à Administração de Acopiara (CE) suspender o ato de posse daquele que não
preencher esse documento oficial de forma completa e correta, e bem como serem identificados dados
comprovadamente inverídicos ou falsos.
4.11 – Após preencher o requerimento de inscrição, efetuar o pagamento e cumprir com todos os
requisitos mencionados no ITEM 4.5 e seus incisos, o candidato poderá acessar a sua página de inscrição
(página do candidato) constando todos os seus dados cadastrais e bem como todas as informações sobre
o certame e sua confirmação de inscrição.
4.12 - Caso o candidato encontre dificuldades de acesso via internet para cumprimento de seus objetivos
quanto às etapas do presente Concurso Público, o mesmo poderá obter informações e dirimir dúvidas
junto a Comissão Responsável pelo Concurso Público, através do telefone (88) 3512-2450 e pelo e-mail:
concursos@universidadepatativa.com.br
4.13 – A taxa de inscrição uma vez paga, não será devolvida, mesmo nos casos de desistência, perda de
prazos, indeferimento ou cancelamento da inscrição.
4.13.1 – Os pagamentos efetuados após o horário recomendado no item 4.5, inciso I, correm o risco de
não compensar no dia do vencimento, a depender do horário específico de cada banco, nesse caso a
inscrição poderá ser indeferida e não haverá devolução.
4.13.2 – Comprovante de agendamento não é válido como comprovante de pagamento.
4.14 – Não será admitida a inscrições condicional provisória.
4.15 – Após o término do prazo para o reconhecimento das inscrições, não serão admitidas qualquer
outras, sob qualquer condição ou pretexto.
4.16 – Julgados os pedidos de inscrições, com o exame das informações apresentadas e satisfeitas as
exigências, à Comissão Responsável pelo Concurso Público homologará as referidas inscrições e publicará
as listas dos inscritos DEFERIDOS e INDEFERIDOS e a concorrência por cargos no site
www.universidadepatativa.com.br e na Prefeitura Municipal de Acopiara (CE) no dia 25 de janeiro de
2023.
4.17 – O Período de inscrição poderá ser prorrogado, a critério da Administração Municipal de Acopiara
(CE) e por solicitação da Comissão Responsável pelo presente Concurso Público.

mailto:concursos@universidadepatativa.com.br
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4.18 – DA ISENÇÃO
4.19 – Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem serem
DOADORES DE SANGUE conforme o Item 4.22 e bem como os que estejam amparados pelo Decreto
6.593, de 02 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 03 de outubro de 2008 ou
BAIXA RENDA conforme o Item 4.23 deste Edital.
4.20 – Para tanto os interessados deverão requerer através do site www.universidadepatativa.com.br
com início às 09:00hs do dia 05 de dezembro e término às 14:00hs do dia 06 de dezembro de 2022.
4.21 – O candidato só poderá pedir isenção para uma única inscrição e utilizará apenas de um benefício
(Doador de Sangue ou Baixa Renda).
4.22 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à Comissão
responsável pelo Concurso Público, no Centro Administrativo, localizado na Avenida José Marques Filho,
s/n - Centro, Acopiara - CE, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2022, das 09:00 horas às 16:00 horas, os
seguintes documentos:
I. Comprovante de Inscrição;
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de

Residência;
III. A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 01

(um) ano e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da
realização do Concurso Público, até o término do período do pedido de isenção.

4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável
pelo Concurso Público, no Centro Administrativo, localizado na Avenida José Marques Filho, s/n -
Centro, Acopiara - CE, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2022, das 09:00 horas às 16:00 horas, os
seguintes documentos:
I. Comprovante de Inscrição.
II. Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência.
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato estar

inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o
Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007; indicando o número do NIS e com a assinatura do
declarante, obrigatoriamente.
a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS

da mãe, cônjuge e/ou de parentes próximos.
b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista

no item 4.20.
c. Não serão aceitas Folhas de Resumo do Cadastro Único.

4.24 - A Universidade Patativa do Assaré consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a
veracidade das informações prestadas pelo examinando, ficando de inteira responsabilidade do
candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta
sua eliminação da seleção, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto
83.936, de 6 de setembro de 1979.
4.25 - O fato de o candidato estar participando de algum Programa Social do Governo Federal (PROUNI,
FIES, Bolsa Família, etc.), assim como o fato de ter obtido a isenção em outras seleções não garantem,
por si só, a isenção da taxa de inscrição.
4.26 - Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição requerida por fax,
correio eletrônico ou pelos Correios.

4.27 – O deferimento/indeferimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia
15 de dezembro de 2022, no endereço eletrônicowww.universidadepatativa.com.br.

http://www.universidadepatativa.com.br/
http://www.universidadepatativa.com.br/
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4.28 - O candidato terá 24 horas após a divulgação dos deferimentos ou indeferimentos dos pedidos de
isenção para interposição de recursos através do site www.universidadepatativa.com.br, no dia 16 de
dezembro de 2022.

4.29 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição, após a apreciação e julgamento
dos recursos eventualmente interpostos, será divulgado no dia 21 de dezembro de 2022, no site
www.universidadepatativa.com.br.

4.30 – Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar a página do
candidato e imprimir o boleto para pagamento conforme item 4.5 deste edital.

4.31 – O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido não será necessário efetuar nova inscrição.
05 – DO COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
5.1 – O Comprovante de confirmação de Inscrição informará ao candidato o local, a sala e horário de sua
prova. Por isso, depois de imprimi-lo o candidato deverá guardá-lo cuidadosamente, apresentá-lo no dia
das provas juntamente com o documento original de identificação com foto.
5.2 – O comprovante de confirmação de inscrição do candidato poderá ser impresso a partir do dia 02 de
fevereiro de 2023, acessando o site www.universidadepatativa.com.br, campo Concurso Público aberto,
utilizando a aba de login e senha (Nº de RG e CPF) que será disponibilizado ao candidato no momento do
preenchimento de sua inscrição o mesmo deverá ser apresentado juntamente com sua identificação no
dia da realização da prova objetiva.
06 – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
6.1 – Fica reservado o percentual de 20% (vinte por cento) do total de vagas existentes no ITEM 1.1,
Quadro A deste Edital para os candidatos considerados como pessoa com deficiência - PCD, em função
compatível com a sua aptidão.
6.1.1 – Para efeitos de cálculo de vagas, o percentual citado acima será aplicado no total de vagas por
cargo conforme quadros do ITEM 1.1, durante toda a vigência do concurso. Será considerada uma vaga
quando o resultado for igual ou superior a 0,5.
6.2 – Às pessoas com deficiência, que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no Inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal e Decreto Nº 3.298, de 20/12/99, é assegurado o direito
de inscrição no presente Concurso Público, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições
objeto do cargo em provimento.
6.3 – Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º. Do decreto 3.298/99.
6.4 – No ato da inscrição, o candidato que se enquadre como pessoa com deficiência, deverá no
requerimento de Inscrição, declarar essa condição, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa. Este laudo deverá ser
enviado à Comissão executiva do Concurso Público, no e-mail concursos@universidadepatativa.com.br,
juntamente com cópia de qualquer documento de identidade com foto (autenticado) e o comprovante
de residência no período de inscrição.
6.5 – Caso o candidato não anexe o laudo emitido por médico especialista na área de atuação na esfera
da deficiência do candidato, fornecido pela AMB - Associação Médica Brasileira, não será considerado
apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de
Inscrição.
6.6 – Será eliminado da lista, o candidato cuja deficiência especificada no requerimento de Inscrição não
se comprove.
6.7 – O candidato que no ato da inscrição, não declarar esta condição conforme as determinações
previstas neste edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

http://www.universidadepatativa.com.br/
http://www.universidadepatativa.com.br/
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6.8 – Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas e demais exames previstos neste
edital, o candidato deverá solicitá-las por escrito no ato da inscrição, justificando os motivos de sua
solicitação.
6.9 – Os candidatos que necessitarem da prova especial deverão requerê-la no momento da inscrição. Os
candidatos que não fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada.
6.10 – As pessoas com deficiência (visuais) poderão optar por prestar provas mediante ajuda de um
leiturista, designada pela Comissão Organizadora do Concurso Público ou através da utilização de provas
ampliadas solicitadas conforme item 6.9.
6.11 – Não serão considerados como pessoas com deficiência, os candidatos que possuem distúrbios de
acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
6.12 – As pessoas com deficiência resguardam as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99,
particularmente e seu art.40, a participarem do Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
6.13 – A publicação do resultado final do Concurso será feita em duas listas, contendo na primeira, a
pontuação de todos os candidatos aprovados, inclusive a das pessoas com deficiência, e na segunda,
somente a pontuação destes últimos.
6.14 – As pessoas com deficiência, aprovados no Concurso, terão preferência à nomeação em relação aos
demais candidatos classificados no cargo, observado o percentual previsto no Edital.
6.15 – Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas as pessoas com deficiência, estas
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância da ordem classificatória.
6.16 – Os casos omissos neste Edital em relação as pessoas com deficiência obedecerão ao disposto no
Decreto Nº 3.298/99.
07 – DOS PROGRAMAS
7.1 – Os programas das matérias sobre as quais versarão as provas escritas de múltipla escolha, as
atribuições dos cargos e ficha de inscrição serão disponibilizadas no site:
www.universidadepatativa.com.br.
08 – DAS ETAPAS DAS PROVAS
8.1 – 1ª Etapa/ Prova Objetiva
a) A 1ª etapa constará de uma avaliação por meio de uma prova objetiva aplicada para todos os cargos.
b) A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório e somente serão aprovados os

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos.
c) A prova objetiva para os cargos de Nível Médio Completo e Nível Superior Completo constará de 30

(trinta) questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, sem N.D.A. ou
equivalente, tendo apenas 01 (uma) opção correta e será atribuído a cada questão o valor de 3,2
(três virgula dois) pontos.

d) O Caderno de Prova constará de:

NÍVEL DOS CARGOS AREA QUANT. DE QUESTÕES

MÉDIO COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA 10
CONHECIMENTOS GERAIS 10
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10

SUPERIOR COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA 10
CONHECIMENTOS GERAIS 10
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10

e) A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 05 de fevereiro de 2023 com duração de 03 (três)
horas, em horário e local a serem divulgados no COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, que será impresso
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na página do candidato no site www.universidadepatativa.com.br campo concurso aberto a partir
do dia 02 de fevereiro de 2023.

f) A prova objetiva versará sobre o conteúdo programático constante do anexo II do Edital;
g) Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar o CARTÃO RESPOSTA devidamente

assinado e deverá também assinar a lista de presença, sob pena de ser eliminado do certame. O
candidato só poderá levar consigo o caderno de provas faltando 30 minutos para o término.

h) O caderno de provas não será publicado no site, nem disponibilizado por email.
i) Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos e aqueles que desobedecerem a

essa disposição serão considerados desclassificados por termo de ocorrência lavrado pela Comissão
Responsável pelo Concurso Público e seus fiscais.

j) O gabarito preliminar para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado no site da
Entidadewww.universidadepatativa.com.br no dia 06 de fevereiro de 2023.

k) O gabarito citado na letra acima poderá ser alterado em função de recursos impetrados e os cartões
respostas serão corrigidos de acordo com o gabarito oficial.

8.1.2 - 2ª Etapa / Prova de Títulos
a) A 2ª etapa constará de Prova de Títulos para os cargos de nível superior.
b) A 2ª etapa (Prova de Títulos) terá caráter classificatório para os candidatos de nível superior que

obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos.
c) Os candidatos concorrentes aos cargos de nível superior deverão entregar Curriculum Vitae

Simplificado, conforme modelo disponibilizado no site www.universidadepatativa.com.br, contendo
as informações abaixo relacionadas com as devidas comprovações no Centro Administrativo,
localizado na Avenida José Marques Filho, s/n - Centro, Acopiara - CE, nos dias 09 e 10 de março de
2023, das 09:00 horas às 15:00 horas.

d) Serão considerados, para efeitos de classificação, somente os títulos especificados no quadro abaixo,
deste Edital, limitada à pontuação máxima de 04 (quatro) pontos:

Titulação Valor unitário em pontos Valor máximo em pontos

Doutorado 1,10x1 1,10
Mestrado 1,00x1 1,00
Especialização com no mínimo 360h (na Área) 1,00x1 1,00
Certificados de 80 horas ou mais (em até três
certificados) 0,30x3 0,90

e) Os comprovantes de conclusão do curso de Especialização, Mestrado e Doutorado, deverão ser
expedidos por Instituição oficial de ensino ou formação especializada, devidamente reconhecida na
forma da legislação vigente, e entregues a sua cópia autenticada ou acompanhada da original para
conferência.
f) Não serão computados para efeito de provas de Títulos os documentos não especificados no quadro
acima.
g) Os pontos atribuídos aos títulos serão considerados exclusivamente para efeitos de classificação.
h) Os títulos entregues guardarão direta relação com as atribuições do cargo do concurso público,
especificado no quadro acima.
i) Não serão atribuídos pontos aos títulos entregues como requisito mínimo para inscrição.
j) Não serão atribuídos pontos aos certificados entregues sem especificação clara da carga horária.
k) Não serão aceitos certificados entregues após o ato convocatório.
l) Não serão aceitas declarações de experiência.
8.1.3 – As somatórias das notas da prova objetiva e da prova de títulos, conforme obrigatoriedade de
cargos e nível de escolaridade, formarão a relação classificatória do presente concurso público que será
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publicada em Jornal de circulação oficial em ordem de classificação dos candidatos por cargos em suas
unidades de lotação.
09 – DAS PROVAS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1 - O CARTÃO RESPOSTA será distribuído após 60 minutos do início da prova, devendo ser assinado
pelo candidato e não conter marca fora dos quadrículos.

9.2 - O quadrículo correspondente à resposta de cada questão deve ser preenchido completamente, com
caneta esferográfica azul ou preta, conforme o exemplo:

02 A B C D
9.3 – A questão que contenha mais de uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legível, não será
computada.

9.4 – A pontuação de questões por ventura anuladas pela organização do Concurso Público somará em
favor de todos os candidatos.

9.5 – Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final, que será a
somatória da nota atribuída à prova escrita e aos títulos.
10 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1 – Recomenda-se aos candidatos o comparecimento ao local das provas 60 minutos antes do seu
início, munidos do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL de
reconhecimento nacional contendo fotografia, caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material
transparente. Não se admitirá a entrada, no recinto das provas, de candidatos que chegarem atrasados.

10.2 – Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para as provas, nem realização de provas
fora do horário e dos locais marcados para todos os candidatos e o não comparecimento implicará na
eliminação do candidato.

10.3 – Estará automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que praticar ato de grosseria,
de incorreções ou descortesia para com a comissão, examinadores, auxiliares demais candidatos ou
autoridades presentes aos atos do Concurso Público, ou se apresentar para as provas com sinais de
embriaguez.

10.4 – O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização das provas, poderá interrompê-las
até que se restabeleça no próprio local de realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça em
tempo hábil para terminar sua prova dentro do horário estabelecido, estará eliminado do Concurso
Público.
10.5 – Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do certame o candidato que,
durante a sua realização:
a) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) Utilizar-se de Livros, dicionários, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos

e/ou que se comunicar com outro examinando;
c) For surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas

eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3
player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop,
walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, qualquer recipiente, tais como garrafa de água e suco que não seja fabricado com material
transparente, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como
chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite com quaisquer descrição, marca-texto e(ou)
borracha.
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d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes e/ou com os demais examinandos;

e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em
qualquer outro meio;

f) Não entregar o material das provas e/ou continuar escrevendo após o término do tempo destinado
para a sua realização;

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Cartão Resposta.
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
j) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros,

em papéis, que não os permitidos;
k) For surpreendido portando qualquer tipo de arma;
l) Recusar-se a ser submetido a qualquer procedimento que vise garantir a lisura e a segurança do

processo de aplicação do Exame.
10.6 – As salas de provas serão fiscalizadas por pessoas especialmente designadas pela Comissão
Responsável pelo Concurso Público.
10.7 – Fica vedado o ingresso de pessoas estranhas ao local das provas do Concurso Público; com
exceção das autoridades com poderes constitucionais de zelar pela ordem e lisura do certame.
10.8 – Após o término das provas, o candidato deverá deixar imediatamente o recinto das mesmas,
sendo terminantemente proibido de fazer contato com candidatos que ainda não terminaram as provas,
sob pena de ser excluído do certame.
10.9 - É recomendável o uso de máscaras de proteção individual, devendo a mesma cobrir
completamente nariz e boca, obrigatoriamente.
10.9.1 – Serão obedecidas as recomendações sanitárias vigentes na data de realização das provas.
11 – DO JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS
11.1 — O Resultado Preliminar da Prova Objetiva (1ª Etapa) será publicado por afixação no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Acopiara (CE) e no site: www.universidadepatativa.com.br no dia 27
de fevereiro de 2023.
11.2 – Terminada a avaliação das provas e decorrido os prazos recursais, o Resultado Final Classificatório
será publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Acopiara (CE) e no
site:www.universidadepatativa.com.br no dia 22 de março de 2023.

11.3 – Os candidatos relacionados na lista de “APROVADOS CLASSIFICADOS”, serão publicados em
ordem decrescente de notas obtidas correspondente ao número de vagas ofertadas no presente edital.

11.4 - Os candidatos relacionados na lista de “APROVADOS CLASSIFICÁVEIS”, serão publicados em
ordem decrescente de notas obtidas.
12 – DO DESEMPATE
12.1 – Dos critérios de desempate:

a) O primeiro critério de desempate será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
b) O segundo critério de desempate será a maior nota nas questões de conhecimentos específicos

para o cargo.
c) O terceiro critério de desempate será a maior nota nas questões de Língua Portuguesa.

13 – DA POSSE
13.1 – O candidato deverá entregar no ato da posse cópia autenticada ou acompanhadas dos originais
dos seguintes documentos:
I. Original e cópia, ou cópia autenticada, do diploma/certificado fornecido por instituição de ensino

reconhecida, comprovando a qualificação profissional exigida para o cargo pretendido;
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II. Original e cópia, ou cópia autenticada, da Carteira do Trabalho e Previdência Social - página que
identifica o trabalhador (frente e verso) e o último contrato de trabalho;

III. Original e cópia, ou cópia autenticada, da Certidão de Nascimento ou Casamento;
IV. Original e cópia, ou cópia autenticada, da Cédula de Identidade civil ou militar, conforme o caso;
V. Original e cópia, ou cópia autenticada, do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
VI. Original e cópia, ou cópia autenticada, do Título de Eleitor e comprovante que votou na última

eleição, ou certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral;
VII. Original e cópia, ou cópia autenticada, do documento militar, se do sexo masculino, até 45 (quarenta

e cinco) anos;
VIII. Original e cópia, ou cópia autenticada, da Carteira do Conselho da Categoria Profissional, se for o

caso;
IX. Original e cópia, ou cópia autenticada, do Comprovante de quitação com o Conselho da Categoria

Profissional, se for o caso;
X. Original e cópia, ou cópia autenticada, do comprovante de endereço atualizado;
XI. Declaração de não ter antecedentes criminais e de estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos,

comprovada por meio de certidões expedidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Federal
(www.jfce.gov.br – Certidão Negativa Criminal Federal) e Justiça Estadual (www.tjce.jus.br – Certidão
Negativa Criminal Estadual);

XII. Original e cópia, ou cópia autenticada, do comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT;
XIII. Declaração quanto ao exercício de cargo (s) ou emprego (s) público (s), se detentor de cargo ou

emprego público, em qualquer esfera administrativa;
XIV. Original e cópia, ou cópia autenticada, da última Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de

Isento;
XV. Certidão de nascimento dos dependentes;
XVI. Uma fotografia 3x4 (de frente e colorida);
XVII. Comprovante de situação cadastral do CPF;
XVIII. Certidão negativa de débitos municipais.
13.2 – Quando convocado para apresentar os documentos necessários para admissão, o candidato que
não possuir habilitação legal exigida para o exercício do cargo, poderá requerer, por escrito uma única
vez, a Prefeita Municipal, que seja reclassificado, passando a figurar na última posição da lista de
classificação dos aprovados, relativa ao cargo para o qual prestou concurso, e assim sucessivamente
quanto aos candidatos que venham a ser convocados e peçam reclassificação, e, quando ocorrer nova
convocação para apresentar os documentos necessários à admissão, o candidato que não apresentar os
documentos exigidos dentro do prazo estabelecido no ato convocatório, perderá o direito de ocupar a
vaga para a qual concorreu.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento por parte deste, destas instruções e no
compromisso de aceitar as condições do concurso público nos termos em que se acham estabelecidas
neste Edital e Leis em vigor.
14.2 – O requerimento de inscrição, o Edital completo que regulamenta o Concurso Público e o programa
(conteúdos programáticos) das provas, serão adquiridos gratuitamente pelo site:
www.universidadepatativa.com.br e deverá ser lido antes da realização da inscrição.
14.3 – O preenchimento inexato dos dados do Requerimento de Inscrição determinará o
CANCELAMENTO da inscrição.
14.4 – A Prefeitura Municipal de Acopiara (CE) e a Comissão Responsável pelo Concurso Público não se
responsabilizam por equívocos eventualmente cometidos pelo candidato, por deixar de ler este Edital.
14.5 – Será publicada apenas a listagem contendo os nomes dos candidatos aprovados.
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14.6 – As nomeações obedecerão rigorosamente à ordem de classificação, sempre respeitando os
requisitos da legislação Federal, Estadual e Municipal vigente.
14.7 – O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar da publicação da
homologação, podendo ser prorrogado por igual período apenas uma vez (§ III, Art. 37 da Constituição
Federal).
14.8 – As nomeações serão feitas na medida das necessidades administrativas e da existência de recursos
orçamentários e financeiros, observadas as disposições previstas na Constituição Federal, na Lei de
Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município.
14.9 – O candidato classificado no Concurso Público, depois de empossado, poderá ser transferido ou
remanejado, para prestar serviços em secretarias, órgãos ou unidades em qualquer localidade do
Município, de acordo com o interesse da Administração Municipal.
14.10 – O candidato convocado para a posse, que não assumir no prazo da convocação, será
compulsoriamente eliminado da classificação, convocando-se o classificado imediatamente subsequente,
exceto nos casos de pedido de reclassificação na forma do item 13.2 deste Edital.
14.11 – Fica assegurado ao candidato, o direito a impetrar recursos nos prazos estabelecidos no Anexo I
deste edital, contado da publicação de resultados deste Concurso Público, sob pena de preclusão.
14.12 – O candidato somente poderá pedir revisão da sua própria prova.
14.13 – Os recursos impetrados pelo candidato em qualquer fase deste certame deverão ser pelo site:
www.universidadepatativa.com obedecendo ao prazo estabelecido no item 14.11 deste edital.
14.14 – Nos recursos e pedidos de revisão de qualquer dos resultados deste Concurso Público, deverão
constar às justificativas pormenorizadas, sendo liminarmente indeferidos aos que forem protocolados fora
do prazo e que não contenham fatos novos ou que se baseiem em razões subjetivas.
14.15 – A Prefeitura Municipal de Acopiara (CE), através do órgão competente, fornecerá ao candidato,
ao tomar posse, todas as instruções necessárias à sua nomeação.
14.16 – A inexatidão das afirmativas, irregularidades nos documentos ou não comprovação de
atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital, mesmo que verificados após
homologação das inscrições e, em especial, por ocasião da posse, acarretarão nulidade da inscrição e
eliminação do candidato do Concurso Público.
14.17 – Independente de sua aprovação/classificação neste Concurso Público, não será admitido
candidato ex-servidor de qualquer órgão de Administração Pública, que tenha sido demitido por justa
causa.
14.18 – O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Acopiara (CE), durante o
prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando à eventual nomeação, não
lhe cabendo qualquer reclamação, caso seja impossível a Administração Municipal convocá-lo por falta
dessa atualização.
14.19 – O candidato que por qualquer motivo não apresentar, em tempo hábil, a documentação
completa, perderá automaticamente o direito à posse.
14.20 – A qualquer tempo que sejam constatadas informações fraudulentas, o candidato será eliminado
do Concurso Público. No caso de já estar admitido, será demitido sem prejuízo das demais medidas
penais cabíveis ao caso.
14.21 – A carga horária dos servidores municipais é de 150 (cento e cinquenta) e 200 (duzentas) horas
mensais e as atribuições dos cargos do Concurso Público são as constantes da Lei.
14.22 – As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e a participação para a
posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
14.23 – O candidato classificado deverá se responsabilizar pelo deslocamento até o local onde será
lotado.
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14.24 – Caso hajam vagas que não sejam preenchidas, os candidatos classificados poderão ser
remanejados a critério da administração.
14.25 – O planejamento e execução do presente Concurso Público ficarão sob a responsabilidade da
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, por força de efetivação de contrato.
14.26 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Responsável do Concurso Público, "Ad
Referendum" da Prefeita Municipal de Acopiara (CE).

HOMOLOGO, PARA OS EFEITOS LEGAIS, O PRESENTE EDITAL, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS DE TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS
EXISTENTES E QUE VIEREM A VAGAR PELO TEMPO DE VALIDADE DO CERTAME, INCLUSIVE EM CASO DE
PRORROGAÇÃO, JUNTO AO QUADRO PERMANENTE DO GRUPO OCUPACIONAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACOPIARA (CE).

Prefeitura Municipal de Acopiara (CE), 29 de novembro de 2022.

ANA PATRICIA DE LIMA BARBOSA
Prefeita Municipal de Acopiara - CE
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ANEXO I

CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS

DATAS EVENTOS

05 e 06/12/2022 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição através do site:
www.universidadepatativa.com.br

15/12/2022 Publicação do deferimento/indeferimento da solicitação de isenção da taxa de
inscrição.

16/12/2022 Período para recursos da isenção da taxa de inscrição.

21/12/2022 Resultado da análise dos recursos de isenção de taxa de inscrição.

07/12/2022 a
15/01/2023 Período de inscrições.

16/01/2023 Último dia de pagamento do boleto bancário.

19/01/2023 Publicação das inscrições deferidas/indeferidas. (por pagamento de Boleto)

20/01/2023 Período para recursos das inscrições. (por pagamento de Boleto)

25/01/2023 Resultado da análise dos recursos das inscrições. (por pagamento de Boleto)

02/02/2023 Data de início da liberação do Cartão de Inscrição no site:
www.universidadepatativa.com.br

05/02/2023 Realização da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

06/02/2023 Publicação do Gabarito Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

07/02/2023 Período para recursos contra a Prova Objetiva e o Gabarito Preliminar através do
site: www.universidadepatativa.com.br

24/02/2023 Resultado das análises dos recursos e Publicação do Gabarito Oficial.

27/02/2023 Publicação do Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

28/02/2023 Período para recursos do resultado dos aprovados da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

03/03/2023 Resultado da análise de recursos contra o Resultado Preliminar da 1ª Etapa
(Prova Objetiva), e Resultado Oficial da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

09 e 10/03/2023 Realização da 2ª Etapa (Prova de Títulos).

16/03/2023 Publicação do Resultado Preliminar da 2ª Etapa (Prova de Títulos).

17/03/2023 Período para recursos contra o Resultado Preliminar da 2ª Etapa (Prova de
Títulos).

22/03/2023 Resultado da análise de recursos contra o Resultado Preliminar da 2ª Etapa
(Prova de Títulos).

22/03/2023 Resultado final classificatório.

http://www.universidadepatativa.com.br
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
O Cargo de Agente Administrativo deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Médio Completo e que,
após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de
outras compatíveis com o cargo: Redigir expediente sumários, correspondências, pareceres, documentos legais e
outros significativos para o órgão; Atender ao público interno e externo, pessoalmente ou por telefone, prestando
informações, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; Arquivar processos,
leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas
preestabelecidas; Receber, classificar, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das
normas referentes a protocolo; Encaminhar os processos às unidades administrativas competentes e registrar sua
tramitação; Operar microcomputador, digitando documentos diversos, utilizando programas básicos e aplicativos,
para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; Receber e distribuir material
solicitado pela unidade em que serve guardando-os em perfeita ordem, e verificar a diminuição do estoque,
solicitando providências para sua reposição; Realizar, sob orientação específica, coleta de preços e concorrências
públicas e administrativas para aquisição de material; Receber o material dos fornecedores e conferir as
especificações dos materiais mais complexos, inclusive de qualidade e quantidade, com os documentos de entrega;
Controlar registro de frequência do pessoal, reparar folhas de pagamento, registro de férias e executar outras
atividades afins, Fazer inscrições para cursos de treinamento e outros, seguindo instruções específicas, conferindo
a documentação recebida e transmitindo instruções; Agendar entrevistas e reuniões; Assistir a reuniões, quando
solicitado, e elaborar as respectivas atas; Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais,
gráficos, mapas e quadros demonstrativos das atividades atendendo às exigências ou às normas da unidade
administrativa; Averbar, conferir todos os documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza
orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Administração Municipal; Preparar relação de cobrança
e de pagamentos efetuados pela Administração Municipal, especificando os saldos, para facilitar o controle
financeiro e escriturar contas correntes diversas; Examinar empenhos de despesa e a existência de saldos nas
dotações orçamentárias. Participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos, levantamentos, planejamento e
implantação de serviços e rotinas de trabalho, elaborando programas e pesquisas diversas; Examinar a exatidão de
documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o
andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela chefia adotar providências de interesse da
Administração Municipal; Zelar pelos equipamentos sob sua guarda, comunicando à chefia imediata a necessidade
de conserto e reparos; Orientar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas da classe; Executar
outras atribuições afins.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
O Cargo de Assistente Social deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em Serviço
Social e Registro No Órgão de Classe Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso
no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Planejar, organizar,
administrar a execução de benefícios e serviços sociais; participar do planejamento e gestão das políticas sociais;
Coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade; Elaborar
campanhas de prevenção na área da assistência social, em articulação com as áreas de saúde, educação,
habilitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda; Elaborar e executar projetos comunitários para
atendimento de demandas específicas de idoso, mulheres e associações comunitárias entre outros seguimentos;
Compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução de programas,
projetos e serviços na área da saúde, educação, assistência social, habilitação, saneamento básico, meio ambiente,
trabalho e renda entre outros; Desenvolver e participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e
execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Participar da elaboração,
coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação e
assistência social; Coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os indicadores sociais,
promovendo diagnóstico social do Município; Desenvolver ações educativas e socioeducativas nas unidades de
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saúde, unidades de educação e unidades de assistência social, visando a busca de soluções de problemas
identificados pelo diagnostico social; Realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de
auxílios e benefícios, e de emissão de laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades
sociais; Organizar e manter atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas dos usuários nas
unidades de assistência social da Prefeitura; Promove o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de
Proteção e Inclusão Social, com visitas ao atendimento itegral; Realizar visitas domiciliares (V.C) sempre que se
faça necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade biopsicossocial à qual está inserido o indivíduo;
Motivas a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura;
Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviço socioassistencial, desenvolvendo
atividades de caráter educativo ou recreativo para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar
dos usuários das políticas públicas; Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando
e atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem na qualidade de vida e no exercício
da cidadania do indivíduo; Orientar os usuários da cidadania do indivíduo; Orientar os usuários inclusive aqueles
com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por diminuição da capacidade de
trabalho, orientando-os sobre suas relações empregatícias; Estudar e propor soluções para a melhoria de
condições materiais, ambientais e sociais do trabalho; Apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento
das ações em situações de calamidade e emergência; Prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos
e meios de acesso para atendimento ou defesa de direitos junto ao indivíduo, grupos e seguimentos populacionais;
Realizar visitas domiciliares para constatar a situação do servidor afastado por invalidez ou afastado por motivo de
doenças; Elaborar, Coordenar e executar programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas co
deficiência; divulgar as políticas sociais utilizando os meios de comunicação, participando de eventos e elaborando
material educativo; Formular projetos para captação de recursos; Articular com outras unidades da prefeitura,
com entidades governamentais e não governamentais, com universidades e outras instituições, a formação de
parcerias para o desenvolvimento de ações para a comunidade; Representar, quando designado, a secretaria
Municipal em que está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais e em
outros eventos, Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
CARGO: DENTISTA UBS
O Cargo de Dentista UBS deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em
Odontologia e Registro No Órgão de Classe Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de
ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: I - Realizar a
atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a
grupos específicos, atividades em grupo da UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com
resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições
legais da profissão; II - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento
e a programação em saúde bucal no território; III - Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB e saúde
bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com
as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, toral e parcial
removível); IV - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais; V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe,
buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; VI - Realizar supervisão do técnico em
saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); VII - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; VIII - Realizar estratificações de risco e elaborar plano
de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
IX - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
CARGO: ENFERMEIRO UBS
O Cargo de Enfermeiro UBS deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em
Enfermagem e Registro No Órgão de Classe Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de
ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: I - Realizar
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atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações entre outras), em todos os ciclos de vida; II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos,
solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas,
ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão; III - Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada
e classificação de risco de acordo com protocolos estabelecidos; IV - Realizar estratificação de risco e elaborar
plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da
equipe; V - Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme
fluxo estabelecido pela rede local; VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares
de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; VII - Supervisionar as ações do
técnico/auxiliar de enfermagem e ACE; VIII - Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos
relacionados a sua área de competência na UBS; IX - Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e
que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
CARGO: GESTOR EM SAÚDE PÚBLICA
O Cargo de Gestor em Saúde Pública deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Médio Completo e
Curso Técnico de Gestão em Saúde Pública que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no
serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Administrar os recursos
humanos, financeiros, sanitários e logísticos dos equipamentos de saúde, bem como gerenciar processos e analisar
todas as necessidades e demandas de serviços para garantir a segurança, saúde e prestação de um serviço com
qualidade para os usuários.
CARGO: MÉDICO UBS
O Cargo de Médico UBS deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em Medicina e
Registro no Órgão de Classe Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no
serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: I - Realizar a atenção à saúde
às pessoas e famílias sob responsabilidade; II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos,
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e; ou nos demis 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; III - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; IV - Encaminhas,
quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua
responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito; V - Indicar a necessidade de internação
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; VI - Planejar, gerenciar e
avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; VII - Exercer
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
CARGO: NUTRICIONISTA
O Cargo de Nutricionista deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em Nutrição e
Registro no Órgão de Classe Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no
serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Prestar assistência da
Secretaria de sua lotação; Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação em nutrição; Planejar,
orientar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à área de alimentação e nutrição sob sua
responsabilidade e efetuar controle higiênico sanitário do alimento produzido; Participar de comissões
multiprofissionais/interdisciplinares da instituição; Prestar assessoria, orientação e supervisão a outros
profissionais sobre assunto de sua especialização; Planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, palestras e
eventos; Emitir laudos e ou pareceres técnicos; Desempenhar outras atividades correlatas e afins; Zelar pela
guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materias utilizados bem como do
local de trabalho; Cumprir Código de Ética Profissional; Cumprir com as atividades descritas no rol de atribuições
definidas pelo Município de Acopiara.
CARGO: PROFESSOR PEB I
Os Cargos de Professor PEB I deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Magistério ou Equivalente, Devidamente Registrado no
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MEC e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal
além de outras compatíveis com o cargo: Participar de elaboração, implementação e avaliação do Projeto
Pedagógico, do Regimento Escolar e do Plano Escolar da Unidade Educacional, bem como das demais atividades do
processo educacional, visando a melhoria da qualidade da educação, em consonância com as diretrizes
educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Elaborar o Plano de Ensino da turma e do componente
curricular atentando para as metas e objetivos propostos no Projeto Pedagógico e para as diretrizes curriculares da
Secretaria Municipal de Educação. Elaborar Plano de Ensino considerando, quando for o caso, as informações
obtidas nas avaliações externas e internas que indicam o aproveitamento escolar dos alunos e as metas de
aprendizagem indicadas para a Unidade Escolar. Planejar e executar atividades, quando for o caso, de recuperação
paralela e contínua, compensação de ausências, de forma a garantir oportunidades de aprendizagem dos
educandos is, atividades pedagógicas compatíveis com os vários espaços de ensino e de aprendizagem existentes
na Unidade Educacional, tais como: sala de aula, Laboratório de Informática, Sala de Recursos Multifuncional, pátio,
bibllioteca, parque, áreas externas, salas, refeitório, etc. Oportunizando que os alunos se apropriem de todos os
espaços escolares, garantindo as vivências e experiências com o meio ou naqueles identificados e localizados fora
do espaço escolar. Articular as experiências dos educandos com o conhecimento organizado, valendo-se de
princípios metodológicos, procedimentos didáticos e instrumentos, que possibilitem o pleno aproveitamento das
atividades desenvolvidas. Planejar, executar, acompanhar, avaliar e registrar as atividades dos diferentes
momentos do processo de ensino e de aprendizagem numa perspetiva integradora e de trabalho coletivo. Discutir
com os alunos e com os pais ou responsáveis as propostas de trabalho da Unidade Educacional, formas de
acompanhamento da vida escolar e procedimentos adotados no processo de avaliação dos educandos. Identificar,
e conjunto com o Coordenador Pedagógico, alunos que apresentam necessidades de atendimento diferenciado,
comprometendo-se com as atividades de recuperação paralela e contínua. Adequar os procedimentos didáticos e
pedagógicos que viabilizem a implementação da Educação Inclusiva e da Educação de Jovens e Adultos. Manter
atualizado o registro das ações pedagógicas, tendo em vista a avaliação contínua do processo educativo. Participar
das atividades de formação continuada, oferecidas para o seu aperfeiçoamento, bem como os cursos que possam
contribuir para o seu crescimento e atualização profissional. Atuar na implementação dos Programas e Projetos
propostos pela SME comprometendo-se com suas diretrizes, bem como o alcance das metas de aprendizagem
definidas pela Secretaria Municipal de Educação. Participar das diferentes instâncias de tomada de decisão quanto
à destinação de recursos financeiros, materiais e humanos da Unidade Educacional. Criar condições,
oportunidades e meios para garantir às crianças, respeitadas suas especificidades e singularidades, o direito
inalienável de serem educados e cuidados de forma indissociada. Planejar, coordenar, executar e avaliar as
atividades pedagógicas, de forma a promover: a) desenvolvimento integral da criança, em complementação à ação
da família e comunidade; b) condições de aprendizagens relacionadas à convivência próxima das práticas sociais e
culturais nos diversos campos de experiências; c) prevenção, segurança e proteção do bem estar coletivo das
crianças, bem como a sua interação com diferentes parceiros em situações significativas e diversificadas. Adequar
os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem o atendimento à criança com necessidades educacionais
especiais. Desenvolver, articuladamente com os demais profissionais, atividades pedagógicas compatíveis com o
espaços de aprendizagens disponíveis na unidade educacional, por meio de situações lúdicas e motivadoras.
Respeitar a criança como sujeito do processo educativo, zelando pela sua integridade física e psíquica, preservando
sua imagem, identidade, valores, ideias, crenças e objetos pessoais, acolhendo quando fragilizadas por situações
adversas de modo que superem suas dificuldades e se sintam confortáveis e seguras. Acompanhar e orientar as
crianças durante as refeições, estimulando a aquisição de bons hábitos alimentares, auxiliando as crianças
menores na ingestão de alimentos na quantidade e forma adequada, bem como, observando os critérios
estabelecidos, oferecer mamadeira aos bebês, tomando o devido cuidado com o regurgito, dentre outros. Atender
e responsabilizar-se pela estimulação, cuidado, observação e orientação às crianças na aquisição de hábitos de
higiene, bem como dar atendimento à necessidade de troca de fraldas, banho, escovação de dentes e demais
procedimentos relativos à preservação da saúde. Observar o comportamento das crianças durante o período de
repouso e no desenvolvimento das atividades diárias, prestando os primeiros socorros quando necessários e/ou
relatando as ocorrências não rotineiras à Direção, para providências subsequentes. Organizar os tempos e espaços,
os materiais de uso individual e coletivo, o acesso das crianças aos materiais necessários às suas experiências de
exploração do mundo, da comunicação, da expressividade e de conhecimento de si. Participar das reuniões de
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equipe da Unidade Educacional mantendo o espírito de colaboração, cooperação e solidariedade entre os
funcionários da unidade, a família e a comunidade, sobremaneira nos horários de Trabalho Pedagógico. Respeitar
as especificidades da infância e de cada criança no tocante aos seguintes direitos: ao sono, à alimentação
adequada e à forma como é oferecida, aos cuidados afetivos, de higiene e segurança bem como o direito de
brincar, de movimentar-se, de interagir, expressar-se, experimentar, explorar, etc. Sendo responsável pelo
planejamento, organização realização e medição de atividades que contemplem os direitos acima mencionados e
que devem fazer parte da rotina das crianças nas instituições de educação infantil. Ministrar remédios prescritos
pelo médico, se solicitado pelos pais. Coordenar as rodas de Conversa privilegiando a voz das crianças para que
possam se expressar e aprender a ouvir. Organizar os espaços em ambientes adequados, limpos, esteticamente
cuidados para que ofereçam conforto e segurança e para que propiciem autonomia, socialização e interação entre
os grupos compreendendo a escola como u espaço privilegiado de aprendizagem. Organizar as produções das
crianças e registros contendo seu percurso: pastas de desenhos, projetos, produções escritas, fotografias,
filmagens, etc. Elaborar relatórios, fotografias, filmagens, etc. Elaborar relatórios, planilhas e outros registros
solicitados que contemplem os avanços e conflitos cognitivos das crianças, bem como as soluções encontradas
para resolvê-los dando visibilidade para as aprendizagens infantis. Estudar e registrar sistematicamente seu
trabalho com textos escritos, filmagens, fotografias, diários de classe, seminários, portifólios, registros em sistema
integrado da Rede Municipal de Ensino, etc, como prática educativa reflexiva e para análise e socialização com a
equipe educacional. Acolher as famílias estabelecendo laços de confiança e respeito entre as partes; mantendo a
comunicação aberta a fim de conhecer melhor as crianças e compartilhar com elas seu dia a dia. Executar
quaisquer outras atribuições correlatas.
CARGO: PROFESSOR PEB II
Os Cargos de Professor PEB II deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Magistério ou Equivalente, Devidamente Registrado no
MEC e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal
além de outras compatíveis com o cargo: O Profissional PEB II atuará nos anos finais da Ensino Fundamental.
Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico, do Regimento Escolar e do Plano
Escolar da Unidade Educacional, bem como das demais atividades do processo educacional, visando a melhoria da
qualidade de educação, em consonância com as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação.
Elaborar o Plano de Ensino da turma e do componente curricular atentando para as metas e objetivos propostos
no Projeto Pedagógico e para as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de Educação. Elaborar Plano de
Ensino considerando, quando for o caso, as informações nas avaliações externas e internas que indicam o
aproveitamento escolar dos alunos e as metas de aprendizagem indicadas para a Unidade Escolar. Planejar e
executar atividades quando for o caso, de recuperação paralela e contínua, compensação de ausências, de forma a
garantir oportunidades de aprendizagem dos educandos. Planejar e ministrar aula/atividades, registrando os
objetivos, atividades e resultados do processo educacional, tendo em vista a efetiva aprendizagem de todos os
alunos. Desenvolver, articulamente com a Equipe Escolar e demais profissionais, atividades pedagógicas
compatíveis com os vários espaços de ensino e de aprendizagem existentes na Unidade Educacional, tais como:
sala de aula, Laboratório de informática, Sala de Rescursos Multifuncional, pátio, biblioteca, parque, áreas externas,
salas, refeitório, etc. Oportunizando que os alunos se apropriem de todos os espaços escolares, garantindo as
vivências e experiências com o meio ou naqueles identificados e localizados fora do espaço escolar. Articular as
experiências dos educandos com o conhecimento organizado, valendo-se de princípios e instrumentos, que
possibilitem o pleno aproveitamento das atividades desenvolvidas. Planejar, executar, acompanhar, avaliar e
registrar as atividades dos diferentes momentos do processo de ensino e de aprendizagem numa perspectiva
integradora e de trabalho coleticvo. Discutir com os alunos e com os pais responsáveis as propostas de trabalho da
Unidade Educacional, formas de acompanhamento da vida escolar e procedimentos adotados no processo de
avaliação dos educandos. Identificar, em conjunto com o Coordenador Pedagógico, alunos que apresentem
necessidades de atendimento diferenciado, comprometendo-se com as atividades de recuperação paralela e
contínua. Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a implementação da Educação
Inclusiva e da Educação de Jovens e Adultos. Manter atualizado o registro das ações pedagógicas, tendo em vista a
avaliação contínua do processo educativo. Participar das atividades de formação continuada, oferecidas para o seu
aperfeiçoamento, bem como de cursos que possam contribuir para o seu crescimento e atualização profissional.
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Atuar na implementação dos Programas e Projetos propostos pela SME comprometendo-se com suas diretrizes,
bem como o alcance das metas de aprendizagem definidas pela Secretaria Municipal de Educação. Participar das
diferentes instâncias de tomada de decisão quanto à destinação de recursos financeiros, materiais e humanos da
Unidade Educacional. Criar condições, oportunidades e meios para garantir às crianças, respeitadas suas
especificidades e singularidades, o direito inalienável de serem educados e cuidados de forma indissociada.
Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades pedagógicas, de forma a promover: a) desenvolvimento
integral da criança, em complementação à ação da família e da comunidade; b) condições de aprendizagens
relacionadas à convivência próxima das práticas sociais e culturais nos diversos campos de experiências; c)
prevenção, segurança e proteção do bem estar coletivo das crianças, bem como a sua interação com diferentes
parceiros em situações significativas e diversificadas. Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que
viabilizem o atendimento à criança com necessidades educacionais especiais. Desenvolver, articuladamente com
os demais profissionais, atividades pedagógicas compatíveis com os espaços de aprendizagens disponíveis na
unidade educacional, por meio de situações lúdicas e motivadoras. Respeitar a criança como sujeito do processo
educativo, zelando pela sua integridade física e psíquica, preservando sua imagem, valores, ideias, crenças e
objetos pessoais, acolhendo quando fragilizadas por situações adversas, de modo que superem suas dificuldades e
se sintam confortáveis e seguras. Acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando a aquisição
de bons hábitos alimentares, auxiliando as crianças menores na ingestão de alimentos na quantidade e forma
adequada, bem como, observado os critérios estabelecidos, oferecer mamadeira aos bebês, tomando o devido
cuidado com o regurgito, dentre outros. Atender e responsabilizar-se pela estimulação, cuidado, observação e
orientação às crianças na aquisição de hábitos de higiene, bem como dar atendimento à necessidade de troca de
fraldas, banho escovação de dentes e demais procedimentos relativos à preservação da saúde. Observar o
comportamento das crianças durante o período de repouso e no desenvolvimento das atividades diárias,
prestando os primeiros socorros quando necessário e/ou relatando as ocorrências não rotineiras à Direção, para
providências subsequentes. Organizar e reorganizar os tempos e espaços, os materiais de uso individual e coletivo,
o acesso das crianças aos materiais necessários às suas experiências de exploração do mundo, da comunicação, da
expressividade e de conhecimento de si. Participar das reuniões de equipe da Unidade Educacional mantendo o
espírito de colaboração, cooperação e solidariedade entre os funcionários da unidade, a família e a comunidade;
sobremaneira nos Horários de Trabalho Pedagógico. Respeitas as especificidades da infância e de cada criança no
tocante aos seguintes direitos: ao sono à alimentação adequada e à forma como é oferecida, aos cuidados afetivos,
de higiene e segurança, bem como o direito de brincar, de movimentar-se, de interagir, expressar-se,
experimentar, explorar, etc. Sendo responsável pelo planejamento, organização, realização e mediação de
atividades que contemplem os direitos acima mencionados e que devem fazer parte da rotina das crianças nas
instituições de educação infantil. Ministrar remédio prescritos pelo médico, se solicitado pelos pais. Coordenar as
Rodas de conversa privilegiando a voz das crianças para que possam se expressar e aprender a ouvir. Organizar os
espaços em ambientes adequados, limpos, esteticamente cuidados para que ofereçam conforto e segurança e
para que propiciem autonomia, socialização e interação entre os grupos compreendendo a escola como um
espaço privilegiado de aprendizagem. Organizar as produções das crianças e registros contendo seu percurso:
pastas de desenhos, projetos, produções escritas, fotografias, filmagens, etc. Elaborar relatórios, planilhas e outros
registros solicitados que contemplem os avanços e conflitos cognitivos das crianças, bem como as soluções
encontradas para resolvê-los dando visibilidade para as aprendizagens infantis. Estudar e registrar
sistematicamente seu trabalho com textos escritos, filmagens, fotografia, diários de classe, seminários, portifólios,
registros em sistema integrado da Rede Municipal de Ensino, etc. Como prática educativa reflexiva e para análise e
socialização com a equipe educacional. Acolher as famílias estabelecendo laços de confiança e respeito entre as
partes; mantendo a comunicação aberta a fim de conhecer melhor as crianças e compartilhar com elas seu dia a
dia. Executar quaisquer outras atribuições correlatas.
CARGO: PSICÓLOGO
O Cargo de Psicólogo deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino superior Completo em Psicologia e
Registro No Órgão de Classe Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no
serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Atividades de Psicologia
Clínica: Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social,
utilizando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; Proceder ao
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atendimento psicoterápico de crianças, adolescentes e adultos, individual e em grupo, encaminhando para outros
profissionais, quando necessário; Articular-se com profissionais de serviço social para elaboração e execução de
programas de assistência e apoio a grupos específicos; Atender aos pacientes da rede municipal de saúde,
avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento
médico/psicológico; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes,
preparando-os adequadamente para situações resultantes de enfermidades; Articular-se com a área de educação
visando parcerias em programas voltados à prevenção das DST/AIDS; drogas, orientação sexual e qualquer outro
assunto que se julgue importante para contribuir no processo do desenvolvimento infantil e adolescente; Reunir
informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para
diagnóstico e tratamento de enfermidades; Articular-se com a área de assistência social visando parcerias com
programas que possam otimizar a reinserção social e familiar do paciente portador de sofrimento psíquico; Reunir
informações a respeito de usuários, contribuindo quando necessário com a equipe de saúde para a elaboração de
projeto terapêutico interdisciplinar; Realizar visita domiciliar (V.D) sempre que necessário, para obter uma ampla
visão de realidade psicossocial à qual está inserido o indivíduo; Articula-se interdisciplinarmente e
intersetorialmente com outros profissionais para elaboração e execução de programas de prevenção, assistência,
apoio, educação em saúde e reinserção social para usuários; Desenvolver atividades psicoterápicas nos programas
de saúde coletiva, tais como hanseníase, diabetes, hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis - DST/ADIS,
entre outros, visando através de técnicas psicológicas adequadas, individuais ou grupais, a contribuição no
processo de prevenção/acompanhamento ao portador de qualquer uma dessas patologias; Prestar assistência
psicológica, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos familiares de pacientes portadores
de patologias incapacitantes/crônicas, inclusive pacientes em fase terminal; Participar, articulando-se ao Programa
de Saúde da Família (PSF), da execução de atividades envolvidas com questões de saúde mental, inclusive
participando do tratamento das equipes do PSF através de reuniões de supervisão, processos de educação
continuada, entre outras formas; Exercer atividades de interconsulta com equipe multidisciplinar em Hospital
Geral; Desenvolver trabalhos utilizando técnicas psicoterápicas com equipe multidisciplinar que atue em unidade
hospitalares, visando um maior entrosamento entre equipes, preparando-as adequadamente para situações
emergentes, no âmbito da equipe ou paciente - familiar; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, ao
paciente infantil ou adulto, que se encontre hospitalizado, em fase terminal, inclusive em estado de pré ou pós-
cirúrgico, bem como gestantes, dentre outros; Desenvolver estudo e avaliação dos mecanismos do
comportamento humano, elaborando técnicas psicológicas, possibilitando a orientação para a humanização dos
serviços de saúde; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Atividades de
Psicologia do Trabalho: Participar do processo de recrutamento e seleção, empregando métodos e técnicas da
psicologia aplicada ao trabalho; Exercer atividades relacionadas com capacitação e desenvolvimento de pessoal,
participando da elaboração, da execução, do acompanhamento e da avaliação de programas; Estudar e
desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional e, estabelecendo os requisitos mínimos de
qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de
Pessoal da Prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação das fontes de
dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas
preventivas e corretivas julgadas convenientes; Estudar e propor soluções, juntamente com outros profissionais da
área de saúde ocupacional, para a melhoria das condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar,
quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no
trabalho e controle do seu rendimento; Acompanhar o processo dimensional, voluntário ou não, de servidores;
Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação, reabilitação ou outras dificuldades que interfiram no
desempenho profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientado-os sobre suas relações
empregatícias; Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de valorização e capacitação de profissionais na
área de saúde; Receber e orientar os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua integração à
função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; Participar e acompanhar o processo de Avaliação de
Desempenho dos servidores do quadro efetivo da Prefeitura; Realizar outras atribuições compativeis com sua
especialização profissional. Atividades de Psicologia Social: Atuar em equipes multiprofissionais, diagnosticando,
planejamento e executando programas no âmbito social para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus
problemas e superar suas dificuldades; Estudar e avaliar os processos intra e interpessoal visando a aplicação de
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técnicas psicológicas que contribuam para a melhoria da conveniência familiar e comunitária; Reunir informações
a respeito dos usuários da política de assistência social, contribuindo para a elaboração de programas e projetos
que removam barreiras e/ou bloqueios psicológicos; Prestar assistência psicológica a crianças, adolescentes e
famílias expostos a situações de risco pessoal e social; Participar de estudos de caso, em equipe multidisciplinar,
visando a atenção integral ao usuário; Participar do planejamento desenvolvimento e avaliação de serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, priorizando os elementos psicológicos a serem potencializados
e/ou superados a partir da realidade; Desenvolver ações na área de educação em saúde aplicando técnicas e
princípios apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, visando a motivação, a
comunicação e a educação no processo de mudança social nos serviços de saúde; Realizar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
CARGO: PSICOPEDAGOGO
O Cargo de Psicopedagogo deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino superior Completo em
Psicopedagogia ou Ensino Superior Completo em Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia e que, após
cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras
compatíveis com o cargo: Atuar na área de conhecimento e pesquisa da educação e saúde voltada para os
processos de ensino-aprendizagem: buscar compreender os fatores que intervêm nos problemas do aprendizado,
possibilitando alternativas de ação para uma mudança significativa nas posturas frente ao ensinar e aprender, bem
como realiza outras atividades pertinentes a função.
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
O Cargo de Técnico em Radiologia deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Médio Completo e Curso
Técnico em Radiologia com Registro no Órgão de Classe Competente que, após cumprir todos os procedimentos
legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Realizar
e processar os exames em radiologia, mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, ressonância
magnética, litotripsia; Realizar o processo de imagens digirais nos diferentes equipamentos de diagnóstico por
imagem; Realizar o correto posicionamento do paciente para a realização de exames radiológicos; Elaborar
relatórios de produção, indicadores e metas inerentes a sua área de atuação; Zelar pelo cumprimento das normas
técnicas e promover ações que visem a radioproteção; Executar atividades de sua especialidade ou área de
atuação dentro da rede de serviços do Município de Acopiara; Comunicar-se com público interno e externo no
atendimento presencial, por telefone e meios eletrônicos, Cumprir as normas técnicas, administrativas e os
códigos de ética da instituição e da profissão; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao
meio ambiente; Utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivos, apenas para a finalidade destinada,
responsabilizando-se pela guarda, conservação e solicitação de reposição, Zelar permanentemente por instalações,
equipamentos e materiais, fazendo uso racional destes na realização de suas atividades; Executar separação e
descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho, conforme orientações da gestão ambiental do
Município de Acopiara.
CARGO: TOPÓGRAFO
O Cargo de Topógrafo deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Médio Completo e Curso Técnico de
Agrimensura que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função
principal além de outras compatíveis com o cargo: Compreender a força de trabalho que se destina a executar,
orientar e supervisionar trabalhos de topografia de obrar, determinando a localização, as dimensões exatas e a
configuração de terrenos e estradas, para fornecer dados básicos necessários aos trabalhos de construção ,
exploração e elaboração de mapas; Organizar e consultar mapas e plantar, registro e especificações, estudando-os
e calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento topográfico; Efetuar o
reconhecimento básico da área, analisando as características do terreno para decidir sobre os pontos de partida,
selecionar materiais e instrumentos; Realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e manejando
teodolitos, níveis, trenas, baliza e outros aparelhos de medição, para fornecer dados necessários a construção de
obras; Registrar os dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos numéricos, para elaboração de projetos,
mapas topográficos ou outros trabalhos afins; Elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos de praças, parques,
centros de lazer e outros, indicando pontos e convenções para estruturar e funcionalizar a cidade. Supervisionar os
trabalhos tonográficos, determinando a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de locação e
demais elementos, para orientar os auxiliares na execução dos trabalhos; Acompanhar os trabalhos de
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terraplanagem, através de plantas e planilhas, fornecendo os dados necessários; Fazer levantamentos de ruas,
terrenos, tubulações de água pluvial, esgotos e projeto de construção; Zelar pela manutenção e guarda dos
instrumentos, aferindo-os e retificando-os, para conservá-lo dentro dos padrões exigidos; Coordenar os trabalhos
das equipes auxiliares, especificando as tarefas a serem executadas, determinando o modo de execução e grau de
precisão dos levantamentos e escalas; Realizar conferência de projetos de obras civis, para verificar se estão de
acordo com a planta do loteamento e código de obras, quando solicitado; Oferecer relatório periódico sobre as
atividades executadas; Executar outras atribuições afins.

ANEXO III

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
PORTUGUÊS (comum a todos os cargos de nível médio e técnico): Interpretação e Compreensão de Texto; Tipos e
gêneros textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz,
anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura textual: progressão temática,
parágrafo, frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e coerência. Ortografia; Significados das palavras
– Sinônimos, Antônimos, Parônimos e Homônimos; Denotação e Conotação; Pontuação; Acentuação Gráfica e
emprego do sinal indicativo de crase; Flexão do substantivo; Figuras de linguagem, Emprego dos Pronomes;
Regência nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Variedade linguística, formalidade e informalidade,
formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. Fonologia: conceitos básicos, classificação
dos fonemas, sílabas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica. Reescrita de frases:
substituição, deslocamento, paralelismo.

CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos de nível médio e técnico): Aspectos geográficos, históricos,
políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Acopiara - CE; Atualidades históricas
científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do
Município de Acopiara - CE.
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
PORTUGUÊS (comum a todos os cargos de nível superior): Interpretação e Compreensão de Texto; Tipos e
gêneros textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz,
anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura textual: progressão temática,
parágrafo, frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e coerência. Ortografia; Significados das palavras
– Sinônimos, Antônimos, Parônimos e Homônimos; Denotação e Conotação; Pontuação; Acentuação Gráfica e
emprego do sinal indicativo de crase; Flexão do substantivo; Figuras de linguagem, Emprego dos Pronomes;
Regência nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Variedade linguística, formalidade e informalidade,
formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. Fonologia: conceitos básicos, classificação
dos fonemas, sílabas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica. Reescrita de frases:
substituição, deslocamento, paralelismo. Emprego de tempos e modos dos verbos em português. Processos de
coordenação e subordinação. Transitividade e regência de nomes e verbos.

CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos de nível superior): Aspectos geográficos, históricos, políticos
e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Acopiara - CE; Atualidades históricas científicas,
sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de
Acopiara - CE.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
Conceito de administração pública. Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Noções sobre registros de expedientes, agendamento, seletividade de
documentações e pautas de reuniões. Noções de Direito Administrativo, Técnicas de arquivos. Elaboração de
ofícios, correspondências, formas de tratamentos e abreviações de tratamentos de personalidades. Noções de
técnicas de secretariar e uso de internet. Regras de hierarquias no serviço público; Ética do Serviço Público: Regras
de hierarquia no serviço público. Normas patrimoniais e seu gerenciamento (tombamento, controle, termos de
responsabilidades, baixas, transferências e alienação). Noções básicas sobre licitações e contratos administrativos.
Processos administrativos: formação, autuação e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e
almoxarifado. Qualidade no atendimento ao público. Imagem profissional, sigilo, ética e postura. Decretos.
Organograma. Poderes Legislativo e Executivo Municipal. Introdução ao Processamento de Dados - Terminologia
Básica de Processamento: dados, tipos de computadores, hardware, software, periféricos, cursor, estrutura básica
do computador, unidade de entrada, unidade de saída, unidade de processamento e unidade de memória.
Memórias: memória R.A. M, memória R.O. M, byte, programa, discos, tipos de discos, CD-ROM, drive ou unidade
de discos, arquivo, teclado; Windows, Word; Excel e Internet.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Lei Federal nº. 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social). Lei de Regulamentação da
profissão do Assistente Social; Política Nacional do Idoso; Estatuto das Pessoas com Deficiência. Planejamento e
administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática institucional. Políticas
Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. O movimento de reconceitualização do
Serviço Social no Brasil. Programas, serviços e metodologia do centro de referência especializado de Assistência
Social. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia a dia. A pesquisa social e sua relação com
a prática do Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. O
processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Fundamentos
Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social. Código de Ética do Assistente
Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do Idoso. Sistema
único de Assistência Social (SUAS). Lei Orgânica do Município. Ética e cidadania. Conhecimentos de Informática
Básica.
CARGO: DENTISTA UBS
Programa e-sus, conhecimentos básicos inerentes as atividades da função. Conceitos e generalidades sobre
terapêutica e à estética da boca e anexos; Medidas de higiene para redução de carie dental em nível coletivo;
Prevenção a nível ambulatorial e coletivo; Odontopediatria; Uso e manutenção de equipamento e material;
Normas de biossegurança; Noções sobre produtos e concentrações de produtos utilizados no tratamento de água
potável; Diagnostico, terapia e prevenção de: Estomatite herpética primária, fratura de raiz, abcesso periapical
agudo, alveolite, carie de mamadeira; - Terapêutica; - Urgências odontológicas; Normas preconizadas pela
vigilância sanitária; Dentística - Periodontia; Anatomia bucal; Pequenas cirurgias, exodontias. Odontopediatria e
Ortodontia. Patologia e Diagnóstico Oral.
CARGO: ENFERMEIRO UBS
Fundamentos de enfermagem: exame físico. Técnicas de enfermagem. Preparo e administração de
medicações/soluções. Processo de enfermagem. Conduta profissional: aspectos éticos e legais da prática de
enfermagem, exercício profissional Enfermagem médico-cirúrgica: prevenção e controle de infecção hospitalar. O
enfermeiro e o cliente médico-cirúrgico; atuação em centro cirúrgico e em situações emergenciais. Assistência de
enfermagem aos clientes no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem aos clientes com problemas
que afetam os diversos sistemas. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Princípios de administração:
hospital e serviços de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: assistência de enfermagem na prevenção e
controle de doenças infecto-contagiosas, respiratórias, crônico-degenerativas e sexualmente transmissíveis.
Calendário de Imunização. Atuação do enfermeiro na prática de saúde pública. Participação na educação dos
portadores de hipertensão arterial e diabete. Indicadores de Saúde. Bases epidemiológicas da saúde pública.
Educação e saúde. Enfermagem materno-infantil: assistência de enfermagem ao recém-nascido, pré-escolar e
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escolar na rede básica de saúde. Planejamento familiar. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-
puerperal e nutriz. Climatério. Reforma sanitária. Programa Nacional de Imunizações: vacinas e soros heterólogos.
Saúde do Trabalhador: perfuro-cortantes, Conhecimentos de SUS - Sistema único de Saúde.
CARGO: GESTOR EM SAÚDE PÚBLICA
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias:
Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários
e enfoque estratégico. Ética profissional. Noções básicas de Administração Pública Municipal de acordo com o que
dispõe a Lei Orgânica do Município.
CARGO: MÉDICO UBS
Código de Ética Profissional. Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Educação
em Saúde. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Doenças gastrointestinais; Sistema Único de Saúde. Lei
Federal nº 8.080 e 8.142/90. Estratégia Saúde da Família (ESF). Organização dos serviços de saúde no Brasil:
Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento;
Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Medicina Ambulatorial;
Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde
Mental; Saúde do Idoso; Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde
Ocupacional e Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos. Papel do médico no Programa de Saúde da Família.
Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças nutricionais;
Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do
tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico Diferencial; Prevenção do câncer. Doenças
parasitárias; Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e tratamento; principais patologias do recém-
nascido, principais doenças infectas contagiosas da infância; principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças
cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças renais; Doenças neurológicas; Doenças de pele-tumorais;
Urgências e Emergências; Epidemiologia e Saúde; Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da
obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. Conhecimentos gerais inerentes à área de
atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal.
CARGO: NUTRICIONISTA
Unidades de alimentação e nutrição – estrutura física, aquisição, recebimento e armazenamento de alimentos.
Distribuição de refeições e cozinha dietética. Limpeza e desinfecção. HACCP. Pessoal: higiene e segurança. Nutrição
normal: definição, leis da alimentação. Requerimentos, recomendações de nutrientes e planejamento dietético
para adulto, idoso. Diagnósticos antropométricos: indicadores e padrões de referência; vantagens, desvantagens e
interpretação. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos:
obesidade; diabete mellitus; dislipidemias. Carências nutricionais: desnutrição energético-proteica e anemias
nutricionais. Dietoterapia das doenças renais. Terapia nutricional enteral e parenteral. ANVISA: Portaria Nº. 272 de
08/04/1998; Resolução RDC Nº 63, de 06/07/2000; Portaria Nº 131 de 08/03/2005; Portaria Nº 135 de 08/03/2005.
Interação entre medicamentos e nutrientes. Ética e legislação profissional. Conhecimentos de SUS-Sistema único de
Saúde.
CARGO: PROFESSOR PEB I
Ética no trabalho docente. Função social da escola. Organização da Educação Básica (LDB 9394/96). Princípios do
Construtivismo: estudos de Piaget e Ferreiro. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e
da sociedade. Pensamento de Vygotsky. Alfabetização e Letramento. A criança de 6 anos, a linguagem e a escrita e
o Ensino Fundamental de 9 anos/MEC. Educação inclusiva. A BNCC no Ensino Fundamental Anos Iniciais. Diretrizes
para o Ensino de Língua Portuguesa e Matemática segundo a BNCC. Planejamento da prática educativa. Avaliação
do processo de ensino e de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Competências e Habilidades:
Conceito e significado. A interdisciplinaridade no currículo e na prática pedagógica. O processo de construção da
escrita e da leitura como prática social. Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica/MEC.
CARGO: PROFESSOR PEB II
Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação. A História da Educação no Brasil. Pensadores e
teorias da educação e processos de aprendizagem. Desenvolvimento e aprendizado. Didática e Prática Educativa.
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Relação aluno/professor/escola/comunidade. Educação inclusiva. Avaliação. O trabalho com projetos. Currículo.
Transversalidade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Contemporaneidade e educação. Diversidade e
Pluralidade cultural. Ludicidade. Metodologia Ativa e Tecnologia na Sala de Aula. O ensino na perspectiva da Base
Nacional Comum Curricular. A educação fundamental e suas especificidades. Alfabetização/Letramento. A leitura e
a escrita. O trabalho com diferentes tipos de textos. Ensino e aprendizagem de Matemática, Ciências da Natureza e
Ciências Humanas. A aprendizagem sobre o mundo físico e natural e a realidade histórica, social, política e
geográfica. Temas transversais. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. PNE - Plano Nacional de
Educação – Lei nº 13.005 de 2014. Constituição Federal - Da Educação, Capítulo III, Seção I. ECA - Estatuto da
Criança e do Adolescente. Parecer CNE/CEB n.º 17 / 2001 - Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica. - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Parecer CNE/CEB nº 6/2010. -
PARECER CNE/CEB Nº 11/2010 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 7/2010; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para
o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva.
CARGO: PSICÓLOGO
A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multiprofissional de saúde. Saúde Mental: conceito de
normalidade, produção de sintomas; Características dos estágios do desenvolvimento infantil; Resoluções CFP nº
001/99, 018/02, 007/03, 010/05 e 001/99. Lei federal 10.216/2001. Lei Estadual 3.177/2007, Evolução histórica da
organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Psicopatologia: aspectos estruturais e dinâmicos das neuroses, psicoses e perversões. Ações
psicoterápicas de grupo; Grupos operacionais. Níveis de assistência e sua integração. Terapia Familiar e Sistêmica.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória.
Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde - Lei no 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. Código de Ética.
CARGO: PSICOPEDAGOGO
Teorias sobre desenvolvimento e o processo ensino aprendizagem: Os estágios de desenvolvimento cognitivo;
Noções de objeto, espaço, causalidade e tempo - a construção do real; A construção do raciocínio matemático e do
social na criança; Pensamento e linguagem - alfabetização - letramento; A visão construtivista do erro. O processo
de socialização: abordagem psicossocial, teoria de Piaget, de Vygotsky; A importância do jogo e da brincadeira na
infância. Educação escolar: desafios e compromissos: A relevância do conhecimento, as exigências de um novo
perfil de cidadão - atuais tendências; Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental e da educação infantil;
Currículo e cidadania - desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Escola inclusiva:
acolhimento, socialização, aprendizagem. Gestão escolar e qualidade de ensino: Construção coletiva da proposta
pedagógica da escola; O trabalho coletivo - aperfeiçoamento da prática docente; O envolvimento dos professores
na atuação dos colegiados e das instituições escolares; Avaliação institucional e do desempenho escolar. Avaliação
Educação Infantil; Cotidiano escolar - forma de aprender e socializar saberes, conviver, desenvolver valores de uma
vida cidadã e enfrentar questões de indisciplina e violência. Aprender e ensinar, construir e interagir: Construção
do conhecimento; O ensino como intervenção nas zonas de desenvolvimento proximal; Avaliação. Avaliação
qualitativa e a importância da avaliação diagnóstica para o desenvolvimento do trabalho escolar; Conhecimentos
prévios; Prática reflexiva na construção de competências para ensinar; Concepções de aprendizagem e teorias de
ensino: a) Reforço - recuperação - atendimento à diversidade de características, de necessidades e de ritmos dos
alunos; b) Relação professor/aluno - construção de valores - atitudes cooperativas. Aprendizagem e ensino de
Língua escrita e oral - leitura, produção de textos, ortografia; a fala que cabe à escola ensinar. Aprendizagem e
ensino da Matemática. Aprendizagem e ensino de História e Geografia. Aprendizagem e ensino das Ciências
Naturais. Temas transversais. Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Carga social da escola e compromisso
social do educador - Concepções de Educação e Escola - Ética no trabalho docente - Tendências educacionais na
sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador,
do educando e da sociedade. Projeto Político Pedagógico. Diferenças e Preconceitos na escola. Currículo em ação.
Avaliação. Educação Inclusiva. Gestão Participativa na escola. Alfabetização em processo. Reflexões sobre
alfabetização. A psicogênese da língua escrita. Constituição Federal de 1988 - ART 205 ao 219. Lei Federal 9394/96.
Lei Federal 8069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente.
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Conhecimentos inerentes ao cargo de atuação. Conhecimentos sobre os princípios físicos dos raios X: Estrutura e
propriedades físico-químicas dos átomos; Tipos de radiações; Geradores de raios X ; Tubos de raios X e seus
principais componentes; Mecanismo da produção dos raios X; Interação dos raios X com a matéria e atenuação da
radiação; Fatores que modificam o espectro dos raios X; Fatores que atuam na qualidade da imagem: filtros,
grades, chassis, ecrans intensificadores, filmes radiográficos e processadora de filmes; Proteção radiológica:
Conceitos de efeitos biológicos da radiação; Taxa de exposição e área exposta; Radiossensibilidade celular:
especificidade, tempo de latência, reversibilidade, transmissibilidade e limiar; Meios de proteção e Normas de
proteção radiológica segundo a legislação brasileira; Princípios físicos de tomografia computadorizada e suas
principais indicações; Anatomia humana: noções gerais de anatomia de todo o corpo; Técnicas radiológicas,
posições usadas e principais indicações.
CARGO: TOPÓGRAFO
Levantamentos topográficos planialtimétricos. Cartografia, bússola e carta. Princípios gerais da taqueometria.
Medição eletrônica de ângulos e distâncias e uso do GPS. Mapas topográficos. Plantas planialtimétricas.
Equipamentos utilizados em um levantamento topográfico. Levantamentos taqueométricos (curvas de nível).
Equipamentos eletrônicos aplicados à topografia. Conceitos fundamentais de topografia. Definições de rumo,
azimute e ângulo interno. Uso da bússola. Levantamentos expeditos. Medidas de distâncias e ângulos. Método do
caminhamento perimétrico. Planilha de cálculo analítico: planimetria. Métodos auxiliares. Erros e tolerâncias.
Desenho de plantas. Métodos de nivelamentos: geométrico, barométrico, trigonométrico. Planilha de cálculo
analítico: altimetria. Princípios gerais da taqueometria. Traçado de curvas de nível. Noções sobre a utilização de
instrumentos baseados em tecnologia de posicionamento global por satélites-GPS. Medição Padronização do
desenho e normas técnicas vigentes - tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas em
desenho técnico. Escalas; projeto arquitetônico - convenções gráficas, (representação de materiais, elementos
produtivos, equipamentos, mobiliário).


