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ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD 

 
EDITAL DE CONCURSO nº. 001/2016–PMP/AM 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, em cumprimento ao Artigo 7º. e Artigo 6º. da 
Lei 8.666/99 e alterações, bem como, Artigo 37, Inciso II, III e IV, da Constituição Federal, para 
atender as necessidades de provimento de cargos permanentes no regime estatutário, conforme a 
Lei Complementar 016/2014, faz saber que realizará Concurso Público para provimento dos Cargos 
em caráter efetivo adiante mencionados com vagas sob Regime Jurídico Estatutário, conforme 
anexos a este Edital. O Concurso Público será regido pelas Instruções Especiais, parte integrante 
deste Edital, e sua organização e aplicação ficarão a cargo do INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA 
CIENTÍFICA, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA – IPRO, conforme Processo 
Administrativo nº. 001/2016 e Edital de Pregão Presencial nº. 001/2016 e demais atos pertinentes ao 
certame público.  
 
1.1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos discriminados conforme o quadro disposto no 
anexo I, e será acompanhado pela Comissão nomeada por meio da PORTARIA Nº. 004/2016-
PGMP.  
 
1.2. Toda publicidade do presente certame se dará com as publicações no Mural (átrio) da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, e/ou no sítio eletrônico www.institutoipro.org, e/ou 
Diário Oficial do Município de Parintins - AM, e/ou Diário Oficial do Amazonas e/ou Jornais de 
Grande Circulação. 
 
1.3. Os cargos sob o regime estatutário da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, 
número de vagas, Vencimento Básico, carga horária, lotação, vagas aos portadores de 
necessidades especiais e os requisitos são os estabelecidos no anexo I deste edital;  
 
1.4. A lotação dos cargos e/ou empregos oferecidos está disposta no anexo I do edital, as quais 
serão organizadas em qualquer repartição pública municipal no território de abrangência do 
município, conforme necessidade e conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - 
AM.  
 
1.5. Os candidatos contratados e nomeados estarão sujeitos ao regime Estatutário, conforme o 
caso e específicos ao Plano de Cargos e Carreiras e demais normas aplicáveis, percebendo os 
vencimentos básicos consignados no anexo I.  
 
1.6. A jornada de trabalho a ser cumprida estará sujeita à prestação da carga horária mencionada no 
quadro do anexo I, conforme o cargo/emprego, e será exercida no âmbito da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARINTINS - AM.  
 
1.7. De cada vaga ofertada em seus respectivos cargos, 5% serão providos na forma do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.º 5.296/2004, conforme demonstrativo no 
quadro de vagas.  
 
2 – DOS DIREITOS DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA  
 
2.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação 
das provas, data, horário e local de aplicação e à nota mínima exigida nos termos do artigo 41 do 
Decreto n.º 3.298/99.  
 

http://www.institutoipro.org/
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2.2. Os portadores de deficiência física, quando no ato da inscrição, deverão obedecer aos 
procedimentos descritos no subitem 3.1.16.  
 
2.3. As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver ocorrido 
inscrição ou aprovação desses candidatos.  
 
3 – DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
3.1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o 
Concurso. 
 
3.1.2. As inscrições ficarão abertas pela internet, a partir das 18 horas de 09/03/2016 às 23h de 
18/04/2016. Todos os horários fazem referência ao horário oficial do Amazonas.  
 
3.1.3. A homologação das inscrições provisórias e relação de nomes dos candidatos aptos à 
realização das provas objetivas, estará disponível no site www.institutoipro.org e no átrio da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, a partir do dia 02/05/2016.  
 
3.1.3.1. A homologação das inscrições em definitivo, ocorrerá após decorrido o prazo de 
interposição de recursos, e estará disponível  no site www.institutoipro.org e no átrio da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, a partir do dia 18/05/2016. 
 
3.1.4. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.institutoipro.org durante o período das inscrições, por meio do link correlato ao Concurso, e 
efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos abaixo:  
 
3.1.5. Ler o Edital e aceitar o termo de responsabilidade, preencher o formulário de inscrição e 
transmitir os dados pela internet;  
 
3.1.6. Efetuar o pagamento da importância observando o valor para o respectivo nível de 
escolaridade, conforme item 3.1.22 deste edital, até o dia 19/04/2016, sendo obrigatória a 
impressão do boleto até o dia 18/04/2016; 
 
3.1.7. O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição somente por boleto bancário 
gerado pelo sistema e pagável em qualquer instituição financeira, até o dia 19/04/2016; 
 
3.1.8. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.institutoipro.org deverá ser impresso 
para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação 
de inscrição.  
 
3.1.9. Será de total responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais no ato da 
inscrição, sob as penas da lei.  
 
3.1.10. Às 23 horas, de 18 de abril de 2016 (horário do Amazonas), a ficha de inscrição não 
estará mais disponibilizada.  
 
3.1.10.1 Os candidatos só poderão retirar o Boleto Bancário até o dia 18 de abril de 2016 até 
às 23 horas. 

 
3.1.11. O candidato deverá indicar, na ficha de inscrição e/ou no formulário de inscrição pela 
Internet, o código da opção do emprego para o qual pretende concorrer, conforme tabela na ficha de 

http://www.institutoipro.org/
http://www.institutoipro.org/
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inscrição ou da barra de opções do formulário de inscrições pela internet, bem como estar ciente das 
sanções legais. 
 
3.1.12. Ao se inscrever o candidato deverá observar atentamente as informações sobre a 
aplicação das provas, se atentando ao horário e local de aplicação das mesmas. 
 
3.1.13. As informações prestadas na ficha de inscrição/formulário pela internet serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM e 
ao INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE 
RONDÔNIA o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher esse documento 
oficial de forma completa e correta e/ou que forneça dados inverídicos.  
 
3.1.14. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do código da opção do 
emprego, bem como, devolução da importância paga, a maior ou menor e em duplicidade, em 
hipótese alguma.  
 
3.1.14.1. Em havendo o candidato efetuado a inscrição para mais de um cargo, no momento da 
realização da prova objetiva deverá optar por um deles, sendo considerado eliminado do Processo 
Seletivo no qual constou como ausente.  
 
3.1.14.2. O candidato poderá inscrever-se para mais de um cargo, desde que, não ocasione o 
conflito de horários na realização das provas objetivas.  
 
3.1.15. Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamente às 
condições estabelecidas neste Edital.  
 
3.1.16. O candidato portador de deficiência ou não, que necessitar de condição especial para 
realização da prova deverá solicitá-la até o término das inscrições, em envelope lacrado 
constando os seguintes dizeres: Concurso Público – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - 
AM - Condição especial para realização da prova - nome do candidato, numero de inscrição em 
letra de forma e qual a sua necessidade, entregando-o no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARINTINS - AM em dias úteis das 08h0min às 14H0min horas ou por Sedex, ao INSTITUTO DE 
PESQUISA DE RONDÔNIA - IPRO – Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, nº. 2220, Bairro São 
Cristóvão, CEP: 76.804-006 ou em campo próprio da Ficha de Inscrição disponibilizada no site 
www.institutoipro.org. 
 
3.1.17. O candidato que não a requerer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, 
poderá não ter a condição atendida.  
 
3.1.17.1. Para os requerimentos via SEDEX, estará tempestivo aquele postado fora do prazo 
estabelecido no item 3.1.10 deste edital, no tocante à data.  
 
3.1.18. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 
do pedido.  
 
3.1.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da 
criança desde que esteja de acordo com o item 3.1.16.  
 
3.1.20. Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração de prova.  
 
3.1.21. São requisitos para inscrição:  
 
3.1.21.1. Possuir CPF e documento de Identificação com foto descrito no item 5.7.3;  
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3.1.21.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

3.1.22. Os valores correspondentes à taxa de inscrição serão: 

Os valores correspondentes à taxa de inscrição serão: 
ESCOLARIDADE EXIGIDA 

VALOR R$ 

Nível Fundamental  R$ 30,00 

Nível Médio e Técnico  R$ 60,00 

Nível Superior R$ 150,00 

 
3.1.23. Aquele que não possuir condições de arcar com a taxa de inscrição do Concurso Público e 
estiver inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e constar na lista atualizada do 
mês de Fevereiro/2016, poderá requerer isenção da taxa de inscrição mediante requerimento 
(modelo em anexo) acompanhado do boleto bancário da inscrição on-line.   
 
3.1.24. O requerimento padrão acompanhado do boleto bancário deverá ser protocolado na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM – Endereço: Rua: Jonathas Pedrosa, nº 190 – 
Centro, Parintins - AM, no horário de expediente das 08h00min às 14h00min, no período de 
09/03/2016 a 19/03/2016, sob pena de preclusão do direito.  
 
3.1.25. A relação das isenções deferidas será divulgada no site www.institutoipro.org e no átrio da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM, devendo o pretendente verificar o deferimento ou 
não no dia 04/04/2016, para que no caso de indeferimento, restará tempo hábil ao pagamento da 
taxa de inscrição. 

4- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  
 
4.1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 
facultadas no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de 
dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, é 
assegurado o direito da inscrição para os empregos em concurso cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. O candidato portador de deficiência 
concorrerá às vagas existentes por cargo conforme quadro de vagas ou às que surgirem dentro do 
prazo de validade do Concurso Público, por opção de cargo/emprego, sendo-lhes reservado;  
 
4.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.  
“Art. 4°. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias”:  
 
4.2.1 - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções;  
 
4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;  
 
4.2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º graus; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores;  

http://www.institutoipro.org/
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4.2.4. Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais.  
 
5 – DAS PROVAS  
 
5.1. O Concurso constará de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório: 
 
5.2. A prova objetiva tem como data prevista para aplicação o dia 19/06/2016, sendo que para os 

cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO, NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E 
SUPERIOR as provas serão aplicadas no período MATUTINO com inicio às 08h e término às 12h e 
os cargos de NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO serão no período VESPERTINO com inicio às 14h 
e término às 18h, terá duração de 04 (quatro) horas e será de questões de múltipla escolha, com 

05 (cinco) alternativas cada e somente uma correta, sendo que para os Cargos de NÍVEL 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO, 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) questões de Língua 

Portuguesa, 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais; NÍVEL FUNDAMENTAL 
COMPLETO, 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) questões de Língua Portuguesa, 20 (vinte) 
questões de Conhecimentos Gerais, que versarão sobre o conteúdo programático estabelecido no 
anexo III deste Edital. Para os Cargos de NÍVEL MÉDIO a prova será composta de 40 (quarenta) 
questões, sendo 20 (vinte) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos 
Gerais e 10 (dez) questões de Informática que versarão sobre o conteúdo programático 
estabelecido no anexo III deste Edital.  Para os cargos de NÍVEL MÉDIO TÉCNICO a prova será 
composta de 40 (quarenta) questões, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) 
questões Conhecimentos Gerais, 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos e NÍVEL 
SUPERIOR a prova será composta de 40 (quarenta) questões, sendo 10 (dez) questões de Língua 
Portuguesa, 10 (dez) questões Conhecimentos Gerais, 20 (vinte) questões de Conhecimentos 
Específicos, inerentes ao cargo que versarão sobre o conteúdo programático estabelecido no anexo 
III deste Edital. 
 

5.2.1. A critério da Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM, se a 

quantidade de inscritos for superior aos que as estruturas físicas para o concurso possam suportar, 
as provas poderão ser realizadas em datas diferentes, sendo previamente divulgado os cargos e/ou 
categorias bem como o novo calendário de aplicação das provas.  
 
5.2.2. As provas objetivas para todos os cargos terão os pesos: 

a) Cargos Nível Superior, valor da Prova 100,0 pontos.  

DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

TOTAL GERAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

Língua 
Portuguesa  

10 2,5 25,0 

Conhecimentos 
Gerais 

10 2,5 25,0 

Conhecimentos 
Específicos 

20 2,5 50,0 

Total 40 100,0 

 
b) Cargos de Nível Médio – valor da Prova 100,0 pontos.  

DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

TOTAL GERAL DE PONTOS 
POR DISCIPLINA 

Língua 
Portuguesa  

20 2,5 50,0 

Conhecimentos 
Gerais 

10 2,5 25,0 
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Noções de 
Informática 

10 2,5 25,0 

Total  40 100,0 

 
c) Cargos de Nível Médio Técnico valor da Prova 100,0 pontos.  

DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

TOTAL GERAL DE PONTOS 
POR DISCIPLINA 

Língua 
Portuguesa  

10 2,5 25,0 

Conhecimentos 
Gerais 

10 2,5 25,0 

Conhecimentos 
Específicos 

20 2,5 50,0 

Total 40 100,0 

 

d) Cargos de Nível Fundamental Incompleto e Nível Fundamental Completo valor 
da Prova 100,0 pontos.  

DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

TOTAL GERAL DE PONTOS 
POR DISCIPLINA 

Língua 
Portuguesa  

20 2,5 50,0 

Conhecimentos 
Gerais 

20 2,5 50,0 

Total 40 100,0 

 
5.3. Todas as provas serão realizadas na sede do MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM.  
 
5.3.1. Os locais das provas serão divulgados conforme item 1.2 do edital. 

5.4. Só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e no local constante 
no Edital de Convocação. O INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA, EDUCACIONAL 
E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA não encaminhará cartão de convocação para a prova, razão 
pela qual o candidato deverá ficar atento aos comunicados disponibilizados no sítio 

eletrônico e nos meios de publicação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM.  

 
5.5. Nos 3 (três) dias que antecederem a data prevista para as provas, caso não tenha tomado 
conhecimento por outro meio o candidato deverá verificar a publicação do Edital de Convocação 
conforme item 1.2 do edital.  
 
5.6. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o candidato que tiver a inscrição indeferida 
ou não constar no Edital de homologação de inscritos em caráter provisório e que tenha efetuado o 
pagamento da taxa de inscrição, na forma prevista neste Edital, deverá recorrer entre os dias 
02/05/2016 a 16/05/2016, encaminhando requerimento assinado com cópia do comprovante de 
pagamento, cópia da Inscrição para comprovar que de fato efetuou inscrição e endereçado a 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARINTINS – AM – Endereço: Rua: Jonathas Pedrosa, nº 190 – Centro, 
Parintins - AM, no horário de expediente das 08h00min às 14h00min ou por intermédio do 

email: concursos@institutoipro.org a fim de que seja incluso no Edital de homologação de inscrições 
em caráter definitivo. Ocasião em que candidato poderá ser incluído na lista e participar deste 
Concurso.  
 

mailto:concursos@institutoipro.org
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5.6.1. Em caso de indeferimento da inscrição, o candidato poderá requerer diretamente a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM o ressarcimento do pagamento efetuado, 

desde que sejam devidamente comprovados na forma deste Edital.  
 
5.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos, munido de:  
 
5.7.1. Comprovante de inscrição (facultativo);  
 
5.7.2. Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, tubo transparente (obrigatório), não será admitido 

a presença de lápis e qualquer outro tipo de material para a prova; 

5.7.3. Original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional de 
Habilitação (com foto), expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97, ou Passaporte.  
 
5.8. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos 
discriminados no subitem anterior, desde que permita, com clareza, a sua identificação.  
 
5.8.1. Não será tolerada a entrada ou permanência na sala de prova de candidato sem identificação 
sob a alegação de que alguém lhe trará algum dos documentos de identificação descritos no item 
5.7.3. ou sob qualquer outro tipo de justificativa. 
 
5.9 Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de 
ordem pública ou privada.  
 
5.10. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.  
 
5.11. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecidos.  
 
5.12. Será eliminado do Concurso Público (certame) o candidato que, durante a realização da prova, 
for surpreendido comunicando–se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou 
por qualquer outro meio de comunicação.  
 
5.13. Não será permitido na sala de provas e durante a sua aplicação: consultas bibliográficas de 
qualquer espécie, bem como utilização de máquina calculadora, relógio com calculadora, agendas 
eletrônicas ou similares, telefone celular, walkman, ou de qualquer material e/ou equipamento que 
possa auxiliar o candidato na resolução da prova. Para os candidatos portadores de qualquer tipo de 
deficiência e que ensejam a utilização de qualquer tipo de equipamento, seja, auditivo, visual, física 
deverá se identificar ao fiscal de provas, arrolando documento para a utilização do mesmo.  
 
5.14. O candidato somente poderá retirar–se do local de aplicação da prova objetiva, portando o 

caderno de questões, depois de transcorrido o tempo de 03h após início das mesmas. 

5.14.1. O candidato que sair do local de aplicação da prova objetiva antes do horário estabelecido 
no item 5.14. não poderá levar o caderno de questões e em caso de desobediência a este 
dispositivo o candidato será automaticamente eliminado do concurso.  
 
5.14.2. Os três últimos candidatos só poderão sair juntos da sala de aplicação da prova objetiva, 
após assinaturas na ata. 
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5.15. O candidato não poderá ausentar–se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  
 
5.16. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante na convocação, deverá informar o fiscal de sala, que constará em ata. O candidato que 
não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as consequências 
advindas de sua omissão.  
 
5.17. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de 
afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala de prova.  
 
5.18. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá em uma única via a Folha 
Definitiva de Respostas e o Caderno de Questões que deverá ser assinado e identificado o 
candidato.  
 
5.19. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha Definitiva de Respostas, com 
caneta de tinta azul ou preta em apenas uma alternativa conforme instruções, bem como, assinar no 
campo apropriado.  
 
5.20. A Folha Definitiva de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 
único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
sem rasuras e/ou manchas, levando consigo somente o Caderno de Questões.  
 
5.21. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.  
 
5.22. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura.  
 
5.23. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do 
candidato.  
 
5.24. Será excluído do Concurso o candidato que:  
a) apresentar–se após o horário estabelecido;  
b) não comparecer à prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado;  
c) não apresentar o documento de identificação conforme previsto no subitem deste Item;  
d) ausentar–se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;  
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando–se de calculadora, livros, 
notas ou impressos não permitidos;  
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;  
g) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;  
h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o 
permitido pelo INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E 
TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA;  
i) não devolver ao fiscal a Folha Definitiva de Respostas ou qualquer outro material de aplicação da 
prova;  
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  
k) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova. 
 
5.25. A entrega de títulos é facultada aos candidatos interessados, inscritos para os cargos de 
NÍVEL SUPERIOR, sendo a contagem de pontos por títulos atribuídos somente a aqueles que forem 
aprovados na prova objetiva prevista neste Edital, e/ou obtiveram 50% do aproveitamento da prova 
objetiva.  
 
5.26. A pontuação alcançada nos títulos será considerada apenas para efeito de classificação.  
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5.27. O candidato interessado realizará a entrega dos títulos no período de 21/06/2016 a 
27/06/2016, na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM, localizado na Rua: 
Jonathas Pedrosa, nº 190 – Centro – Parintins/AM ou na Sede do INSTITUTO DE APOIO A 
PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA localizado na Rua 
Rafael Vaz e Silva, nº. 2220, Bairro São Cristóvão município de Porto Velho. 
 
5.28. Serão considerados títulos, os discriminados abaixo, limitados ao valor máximo de 5,5 (cinco 

pontos e meio) pontos, sendo desconsiderados os demais, ou seja, serão aceitos somente um título 

por natureza. 

Natureza do Título Pontuação 
por Título 

Pontuação 
Máxima 

Comprovantes 

Título de Doutor em área 
relacionada ao cargo/função, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos 

3,0 3,0 Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração/certificado de 
conclusão de curso 
acompanhado do respectivo 
histórico escolar 

Título de Mestre em área 
relacionada ao cargo/função, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

2,0 2,0 Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração/certificado de 
conclusão de curso 
acompanhado do respectivo 
histórico escolar 

Pós Graduação Lato Sensu 
(especialização) relacionada ao 
Cargo/Função com carga horária 
mínima de 360 (trezentas e 
Sessenta Horas) concluída até a 
data de apresentação dos títulos 

0,5 0,5 Certificado, Certidão ou 
Declaração de conclusão do 
Curso, indicando o número de 
horas e período de realização 
do curso. No caso de 
declaração de conclusão de 
curso deve vir acompanhada 
do respectivo Histórico 
Escolar. 

Total da Pontuação Máxima  5,5  

 

5.29 Os Títulos deverão ser entregues em cópia autenticada em cartório. Não serão considerados 
para fins de pontuação protocolos dos documentos.  
 
5.30 Os Títulos expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente 
tradução efetuada por tradutor juramentado.  
 
5.31 Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 
(noventa) dias contados a partir da homologação do resultado final do Concurso Público, poderão 
ser incinerados.  
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS  
 
6.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos.  
 
6.1.2. A nota da prova objetiva será de acordo com a nota obtida conforme quadros do item 5.2.2. 
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6.1.3 Para os cargos de Nível Médio, Médio Técnico, Fundamental Incompleto e Fundamental 

Completo, a pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva, serão considerados 

aprovados e classificados os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) pontos ou mais. 

6.1.4 Para os cargos de Nível Superior, a pontuação final do candidato será a nota obtida na prova 

objetiva, sendo considerados aprovados e classificados os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) 

pontos ou mais, e a soma das provas de Título, conforme o item 5.28. 

7 - DA PONTUAÇÃO FINAL  
 
7.1. Para os cargos de Nível Médio, Médio Técnico, Fundamental Completo e Fundamental 
Incompleto, a pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva, exceto para os 

cargos de Nível Superior, onde será somado as provas de Título, conforme o item 5.28, caso o 
candidato atenda todos os requisitos exigidos pelo edital. 
 
8 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
8.1. Para os cargos de Nível Médio, Médio Técnico, Fundamental Completo e Fundamental 
Incompleto, a pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva. No caso dos 
cargos de Nível Superior será a somatória do valor da prova objetiva e da prova título. A prova de 

título será computada até 5,5 pontos caso o candidato obtiver 50 (cinquenta) pontos ou mais, e 

que atendam todos os requisitos do item 5.28, e demais partes integrantes deste Edital. 
 
8.2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) e outra especial (portadores de deficiência física), conforme os cargos e suas 
respectivas vagas, dispostas no anexo I.  
 
8.3. Não ocorrendo inscrição neste Concurso ou aprovação de candidatos portadores de deficiência 
física, será elaborada somente a Lista de Classificação Geral, o qual será divulgado a relação de 
aprovados.  
 
8.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato:  
a) O Candidato mais idoso, após observância do disposto no parágrafo único, do art. 27, da Lei 
nº.10.741, de 01/10/2003, (Estatuto do Idoso).  
b) O Candidato que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;  
c) O Candidato que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais.  
d) O Candidato que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;   
 
8.4.1 No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de 
desempate, estando sujeito às penalidades impostas em lei e aplicadas pela Administração da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, em caso de inverídicas.  
 
9 - DOS RECURSOS  
 
9.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da divulgação 
do fato que lhe deu origem.  
 
9.2. Somente admitir-se-á o recurso de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada 
candidato, em 2 (duas) vias de igual teor (original e cópia).  
 
9.3. O recurso (modelo Anexo) deverá ser protocolado para na representação do Instituto de Apoio a 
Pesquisa Científica, Educacional e Tecnológica de Rondônia - IPRO na Prefeitura Municipal de 
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Parintins com o devido preenchimento - fundamentação ou embasamento, bem como, as (devidas) 
razões do recurso - data e assinatura, e/ou encaminhado através do envio em arquivo em PDF (com 
o devido preenchimento - fundamentação ou embasamento, com as devidas razões do recurso - 

data e assinatura) para o email concursos@institutoipro.org, conforme data prevista em 

cronograma, não sendo aceito email sem o cumprimento destas exigências e fora do prazo previsto. 
 
9.3.1. Para efeito do prazo estipulado neste subitem será considerada a data do protocolo firmado 
pelo Instituto de Apoio a Pesquisa Científica, Educacional e Tecnológica de Rondônia - IPRO 

(Comissão da) e pela representação da IPRO na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – 
AM e a data de confirmação do RECEBIMENTO por meio do email 
concursos@institutoipro.org. 

 
9.4. O recurso deverá ser digitado, ou datilografado assinado, e digitalizado e enviado por email por 
meio do email concursos@institutoipro.org ou entregue na representação do Instituto IPRO na 
Prefeitura Municipal de Parintins não sendo aceito outro meio não especificado neste Edital.  
 
9.5 No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
ser alterada a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou 
inferior ou ainda ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
habilitação.  
 
9.6 Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital.  
 
9.7 Não haverá, em hipótese alguma, vistas de gabaritos.  
 
10 - DA DIVULGAÇÃO  
 
10.1. O gabarito preliminar estará à disposição dos interessados a partir do dia 21/06/2016, no átrio 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, no site www.institutoipro.org e na Sede da 
Fundação IPRO localizada na Rua Rafael Vaz e Silva, nº. 2220, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - 
RO. 
 
10.2. As respostas aos recursos interpostos não serão objeto de divulgação, sendo divulgado 
somente as correções porventura ocorridas acerca do ato recorrido.  
 
10.3. Os resultados, retificações e classificação final deste Concurso estarão à disposição dos 
interessados na forma prevista no item 1.2. do edital. 
 
10.4. O gabarito definitivo estará à disposição dos interessados a partir do dia 27/06/2016, na forma 
prevista no item 1.2. do edital.  
 
10.5. A lista de homologação do resultado final para fins de publicação no Diário Oficial do Estado 
ou no Diário Oficial dos Municípios no endereço www.diariomunicipal.com.br/aam, em jornal de 
circulação e no site www.institutoipro.org e será composta pelos candidatos aprovados.  
 
10.6 Será mantido um Cadastro de Reserva do restante dos candidatos aprovados em Ordem 
Decrescente, podendo a critério da administração, convocar os remanescentes no período de 
vigência do concurso. 
 
11 - DA CONVOCAÇÃO 
 
11.1. A convocação obedecerá rigorosamente a ordem da classificação final obtida pelos 
candidatos.   
 

mailto:concursos@institutoipro.org
http://www.institutoipro.org/
http://www.diariomunicipal.com.br/aam
http://www.institutoipro.org/
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11.2. O candidato convocado deverá apresentar Laudo Médico emitido por Médico do Trabalho que 
ateste a sua capacidade como apto e como gozo de saúde física e mental para o exercício de suas 
funções.  
 
11.2.1. Somente será investido em cargo/emprego público o candidato que for julgado apto física e 
mentalmente para o exercício do emprego.  
 
11.3. Quando da convocação determinada por Edital de Convocação e para a nomeação, o 
candidato deverá entregar os documentos exigidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
- AM. 
 
12 – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO  
 
12.1. Ter sido aprovado no Concurso Público 001/2016; Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa 
e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses; com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 
parágrafo 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.º 70.436/72; Ter idade compatível 
com o cargo, conforme anexo I; Estar quites com as obrigações militares (se do sexo masculino); 
12.2. Para o ato da Posse: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a investidura 
do cargo, 1(uma) via dos seguintes documentos: 
a) Copia da Certidão de nascimento ou casamento, autenticada;  
b) Copia da Certidão de nascimento dos dependentes legais menores de 18 anos, do Cartão de 
vacina dos dependentes com até 5 anos ou Comprovante de frequência escolar dos dependentes 
com idade entre 5 e 14 anos;  
c) Copia da Cédula de Identidade (Registro Geral), autenticado; 
d) Copia Cadastro da Pessoa Física no Ministério da Fazenda, autenticado; 
e) Copia do Título de Eleitor, acompanhado de espelho do titulo emitido pelos cartórios eleitorais;  
f) Copia do Cartão do PIS/PASEP, autenticado (para os não cadastrados, apresentar declaração de 
que não possui cadastro),  
g) Copia do Certificado de Reservista, Dispensa ou Incorporação;  
h) Copia autenticada, frente e verso, do Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo com o 
devido reconhecimento pelo Ministério da Educação (Não será aceito outro tipo de comprovação de 
escolaridade que não esteja de acordo com o disposto neste edital, no caso dos cargos de nível 
superior deverá ser a graduação exigida para o cargo); 
i) Copia autenticada do Registro Profissional no Conselho de Classe (exceto para cargos cuja 
legislação não exija);  
j) Original da Prova de Quitação com a Fazenda Pública Estadual do Amazonas (disponível no site 
www.sefaz.am.gov.br), com a respectiva autenticação virtual;  
k) Original da certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 
(disponível no site www.tce.am.gov.br), com a respectiva autenticação virtual; 
l) Original do Exame de Capacidade Física e Mental, conforme disposto no Edital; 
m) Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da identificação e 
fotografia e verso com os dados cadastrais),  
n) Copia do Comprovante de residência;  
o) Duas fotos 3x4 iguais e recentes, coloridas e reveladas;  
p) Originais das Certidões Negativas expedidas pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do 
Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado do Amazonas ou da Unidade da 
Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos (disponível no site www.tjam.jus.br);  
q) Original da Certidão Negativa da Justiça Federal. (disponível no site www.justicafederal.jus.br);  
r) Declaração, emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, de não 
acumulação de cargo, emprego ou função publica na forma da Lei. Caso ocupe, deverá apresentar 
também Certidão expedida pelo órgão empregador informando: o cargo/função a Carga Horária 
Contratual; Horário de Trabalho e Regime Jurídico;  
s) Declaração, emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, informando 
sobre a existência ou não de investigações criminais, ações cíveis, penais ou Processo 

http://www.sefaz.am.gov.br/
http://www.tce.am.gov.br/
http://www.justicafederal.jus.br/


                                                                                                            
              

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº.001/2016 

 

 

13 13 

Administrativo em que figura como indiciado ou parte (sujeito à comprovação junto aos órgãos 
competentes); 
t) Declaração, emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, da existência ou 
não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito à comprovação junto aos 
órgãos competentes);  
u) Uma copia, se possuir, do comprovante de Conta Corrente de Pessoa Física no Banco Brasileiro 
de Desconto – Bradesco/SA, em caso de não haver devera providenciar para recebimento dos 
proventos;  
v) Copia autenticada da C.N.H. – carteira nacional de habilitação na categoria exigida para o cargo, 
conforme quadro de vagas do Anexo I; 
x) Declaração de bens, reconhecida a assinatura em cartório; 
y) Se portador de deficiência, apresentar laudo médico autenticado, expedido no prazo máximo de 
30(trinta) dias antes da nomeação atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), 
sendo sujeito a comprovação da deficiência; 
z) Outros documentos que o Município entender ser necessário. 
 
12.3. O candidato será convocado exclusivamente por edital de convocação, terá o prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos para apresentação da documentação anunciada no item 12.2. 
 
12.4. Após a apresentação de documentos, será lavrado Termo de Nomeação para que o 
convocado tome posse em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período mediante solicitação expressa do convocado. 
 
12.5. Ao se apresentar na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM, ou seja para o órgão e 
cargo aonde foi aprovado e convocado, será lavrado Termo de Posse e demais documentos 
pertinentes em que o convocado terá um prazo de 10 (dez) dias corridos para entrar em efetivo 
exercício de suas funções.  
 
12.6. Se o convocado descumprir quaisquer de um desses prazos estipulados nos itens 12.3, 12.4 e 
12.5, automaticamente perderá o direito à vaga. 
 
12.7. Se no ato convocatório, o convocado se declarar momentaneamente impedido de assumir o 
cargo, poderá requerer expressamente sua reclassificação, ocasião que será reclassificado ao final 
da lista de aprovados. 
 
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
13.2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, 
em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.  
 
13.3. Os candidatos classificados serão nomeados segundo necessidade de pessoal e 
disponibilidade orçamentária e financeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM e 
limites legais para tais despesas, obedecendo à ordem de classificação final, dentro do prazo de 
validade do Concurso.  
 
13.4. O prazo de validade deste Certame será de 02 (dois) anos, contado da data da sua 
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, uma única vez e por 
igual período.  
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13.5. Caberá ao PREFEITO DE PARINTINS – AM, a homologação dos resultados finais deste 
Certame.  
 
13.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou Aviso a ser publicado na forma prevista no item 1.2. deste edital.  
 
13.7. A legislação que entrar em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações 
posteriores não serão objeto de avaliação das provas deste concurso.  
 
13.8. As informações sobre o presente Certame, até a publicação da classificação final, serão 
prestadas pelo INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E 
TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA - IPRO, sendo que após a competente homologação do resultado 
final, livre de quaisquer embargos por interessados serão de responsabilidade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARINTINS - AM. 
 
13.9. Em caso de alteração de algum dado cadastral, até a emissão da classificação final, o 
candidato deverá requerer a atualização ao INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA 
EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA - IPRO.  
 
13.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM e o INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA 
CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA - IPRO se eximem das despesas 
com viagens e estadias dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste 
Concurso, bem como dos objetos esquecidos nos locais de realização das provas.  
 
13.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM e o INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA 
CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA não emitirão Declaração de 
Aprovação no Certame, pois a própria publicação dos atos é documento hábil para fins de 
comprovação da aprovação.  
 
13.12. Todos os avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso, serão 
publicados na forma prevista no item 1.2. do edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato o 
seu acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. Já as 
convocações e demais atos posteriores ao resultado final homologado serão divulgados no Diário 
Oficial do Município no endereço www.diariomunicipal.com.br/aam,  e no átrio (mural publico) da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM. 
 
13.13. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.  
 
13.14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo 
INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE 
RONDÔNIA-IPRO, durante a realização da seleção e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARINTINS - AM após homologação do resultado final. 
 
13.15. Decorridos 90 (noventa) dias da realização da prova objetiva e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, podendo a mesma a 
interesse do INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA 
DE RONDÔNIA-IPRO serem publicadas no site www.institutoipro.org. 
 
13.16. Toda menção ao horário neste edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência 
o horário oficial do Amazonas. 
 
13.17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARINTINS - AM e o INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA 

http://www.diariomunicipal.com.br/aam,
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EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA - IPRO poderão anular a inscrição, prova ou 
nomeação do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no 
Certame. 
 

 
Parintins – AM, 29 de Fevereiro de 2016. 

 
 
 

 
 
 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PARINTINS - AM 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA-IPRO 
Comissão Técnica 
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ANEXO I – QUADRO DE DISPOSIÇÃO DE VAGAS 

Nº 
CÓDIGO 

CBO 
CARGO/FUNÇÃO PRÉ-REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

VAGAS 
 

CADASTRO 
DE 

RESERVA 

SALÁRIO 
TOTAL R$ 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

1 5121 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS - ZONA RURAL 

Ensino Fundamental 
Incompleto. 

40 H 
110 

- R$ 880,00 

2 5121 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS - ZONA URBANA 

Ensino Fundamental 
Incompleto. 

40 H 
110 

- R$ 880,00 

3 7155-05 CARPINTEIRO 

Ensino Fundamental 
Incompleto e Curso Básico de 
Qualificação Profissional na 

área. 

40 H 4 - R$ 880,00 

4 5134-25 COPEIRA - ZONA URBANA 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
40 H 

23 
- R$ 880,00 

5 5166-10 COVEIRO 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
40 H 

6 
- R$ 880,00 

6 5132-05 
COZINHEIRA - ZONA 

RURAL 

Ensino Fundamental 
Incompleto, Curso de 

Manipulação de Alimentos ou 
Curso de Cozinheiro. 

40 H 62 - R$ 880,00 

7 5132-05 
COZINHEIRA - ZONA 

URBANA 

Ensino Fundamental 
Incompleto, Curso de 

Manipulação de Alimentos ou 
Curso de Cozinheiro. 

40 H 60 - R$ 880,00 

8 5142-15 GARI 
Ensino Fundamental 

Incompleto. 
40 H 

150 
- R$ 880,00 

9 5142-25 

TRABALHADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO DE 
AREAS PÚBLICAS 

(CAPINADOR) 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

40 H 
45 

- R$ 880,00 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

10 5171-05 
BOMBEIRO DE 
AERÓDROMO 

Ensino Fundamental 
Completo e Curso de 

Especialização em Combate 
a Incêndio e Salvamento. 

40 H 6 - R$ 880,00 

11 9511-05 ELETRICISTA 
Ensino Fundamental 

Completo, Curso Básico de 
Eletricista. 

40 H 6 
- 

R$ 880,00 

12 7241-10 ENCANADOR 
Ensino Fundamental 

Completo, Curso Básico de 
Instalador Hidráulico. 

40 H 2 
- 

R$ 880,00 

13 5172-15 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 

ZONA RURAL 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso de 

Formação de Vigilantes 
devidamente credenciado. 

40 H 20 

- 

R$ 880,00 

14 5172-15 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 

ZONA URBANA 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso de 

Formação de Vigilantes 
devidamente credenciado. 

40 H 155 

- 

R$ 880,00 

15 7827-05 
MARINHEIRO FLUVIAL DE 

CONVÉS 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso de 

Marinheiro Fluvial de Convés, 
Carta Náutica. 

40 H 7 - R$ 1.000,00 

16 9144-05 
MECÂNICO DE AUTO EM 

GERAL 

Ensino Fundamental 
Completo e curso 

profissionalizante em 
mecânica de manutenção de 

veículos automotores. 

40 H 2 - R$ 880,00 

17 9112-05 
MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso 

profissionalizante na área. 
40 H 2 - R$ 1.000,00 
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APARELHOS DE 
CLIMATIZAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO 

18 7823-10 
MOTORISTA CATEGORIA B - 

FURGÃO OU SIMILAR 

Ensino Fundamental 
Completo, Carteira de 

Habilitação B. 
40 H 11 - R$ 1.000,00 

19 7825-10 
MOTORISTA CATEGORIA C 

- CAMINHÃO 

Ensino Fundamental 
Completo, Carteira de 

Habilitação C. 
40 H 4 - R$ 1.200,00 

20 7824-10 
MOTORISTA CATEGORIA D 

- ÔNIBUS URBANO 

Ensino Fundamental 
Completo, Carteira de 

Habilitação D. 
40 H 15 - R$ 1.500,00 

21 7823-10 
MOTORISTA SOCORRISTA 
(BOMBEIRO) - CATEGORIA 

D 

Ensino Fundamental 
Completo, Carteira de 

Habilitação D, Curso de 
Especialização em Combate 

à Incêndio e Salvamento. 

40 H 2 - R$ 1.500,00 

22 7152-10 PEDREIRO 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso Básico de 
Qualificação Profissional na 

área. 

40 H 4 - R$ 880,00 

23 7166-10 PINTOR DE OBRAS 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso Básico de 
Qualificação Profissional na 

área. 

40 H 2 - R$ 880,00 

24 7170-20 SERVENTE DE OBRAS 
Ensino Fundamental 

Completo. 
40 H 20 - R$ 880,00 

25 5174-20 VIGIA - ZONA RURAL 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso de 

Formação de Vigilantes 
devidamente credenciado. 

40 H 100 - R$ 880,00 

26 5174-20 VIGIA - ZONA URBANA 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso de 

Formação de Vigilantes 
devidamente credenciado. 

40 H 130 - R$ 880,00 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

27 5173-05 
AGENTE DE PROTEÇÃO DE 

AEROPORTO 

Ensino Médio Completo, 
Curso profissionalizante na 

área 
40 H 4 - R$ 880,00 

28 3522-10 

AGENTE DE SAÚDE 
PÚBLICA (AGENTE DE 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL - 
ZOONOSES) - ZONA 

URBANA 

Ensino Médio Completo com 
Curso de Capacitação na 

área. 
40 H 5 - R$ 880,00 

29 4110-10 
ASSISTENTE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - ZONA 
RURAL 

Ensino Médio Completo e 
Curso Básico de Informática. 

40 H 34 - R$ 1.229,28 

30 4110-10 
ASSISTENTE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - ZONA 
URBANA 

Ensino Médio Completo e 
Curso Básico de Informática. 

40 H 88 - R$ 1.229,28 

31 3711-05 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Ensino Médio Completo e 

Curso Básico de Informática. 
40 H 5 - R$ 880,00 

32 3181-05 
DESENHISTA TÉCNICO 

(ARQUITETURA) - CADISTA 

Ensino Médio Completo, 
Curso Básico de Qualificação 
em Computer Aided Design - 

AutoCAD. 

40 H 3 - R$ 1.000,00 

33 3425-10 
DESPACHANTE 

OPERACIONAL DE VOO  
Ensino Médio Completo 40 H 3 - R$ 880,00 

34 3425-10 

DESPACHANTE 
OPERACIONAL DE VOO 

(SINALIZADOR DE 
AERONAVES) 

Ensino Médio Completo 40 H 2 - R$ 880,00 

35 3425-15 
FISCAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

(FISCAL DE PÁTIO) 
Ensino Médio Completo mais 

cursos de especialização  
40 H 2 - R$ 880,00 

36 5151-20 FISCAL SANITÁRIO E Ensino Médio Completo e 40 H 12 - R$ 1.500,00 
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ENDEMIAS Curso de Capacitação na 
área. 

37 3522-10 FISCAL DE OBRAS Ensino Médio Completo. 40 H 6 - R$ 1.500,00 

38 3341-10 
INSPETOR DE ALUNOS DE 
ESCOLA PÚBLICA - ZONA 

RURAL 

Ensino Médio Completo com 
Curso de Relações 

Humanas. 
40 H 6 - R$ 880,00 

39 3341-10 
INSPETOR DE ALUNOS DE 
ESCOLA PÚBLICA - ZONA 

URBANA 

Ensino Médio Completo com 
Curso de Relações 

Humanas. 
40 H 22 - R$ 880,00 

40 3341-10 

INSPETOR DE ALUNOS DE 
ESCOLA PÚBLICA 

(EDUCAÇÃO INFANTIL) 
ZONA RURAL 

Ensino Médio Completo ou 
Magistério, Curso de 
Qualificação na área. 

40 H 6 - R$ 880,00 

41 3341-10 

INSPETOR DE ALUNOS DE 
ESCOLA PÚBLICA 

(EDUCAÇÃO INFANTIL) 
ZONA URBANA 

Ensino Médio Completo ou 
Magistério, Curso de 
Qualificação na área. 

40 H 37 - R$ 880,00 

42 2332-25 

INSTRUTOR DE 
APRENDIZAGEM EM 

INFORMÁTICA - ZONA 
RURAL 

Ensino Médio Completo e 
Curso Técnico em 

Informática. 
25 H 14 - R$ 880,00 

43 2332-25 

INSTRUTOR DE 
APRENDIZAGEM EM 

INFORMÁTICA - ZONA 
URBANA 

Ensino Médio Completo e 
Curso Técnico em 

Informática  
25 H 23 - R$ 880,00 

44 3714-10 
RECREADOR (ESPORTE E 

LAZER) 
Ensino Médio Completo. 40 H 12 - R$ 880,00 

45 2611-35 
REPÓRTER 

CINEMATOGRÁFICO 

Ensino Médio Completo, 
Formação específica na área 

de cinegrafia. 
30 H 2 - R$ 1.000,00 

46 2618-20 REPÓRTER FOTOGRÁFICO 
Ensino Médio Completo, 

Formação específica na área 
de fotografia. 

30 H 2 - R$ 1.000,00 

47 5171-10 
SOCORRISTAS (BOMBEIRO 

CIVIL) 

Ensino Médio Completo, 
Curso de Bombeiro Civil e 

Primeiros Socorros 
40 H 8 - R$ 880,00 

48 3522-05 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

Ensino Médio Completo e 
Curso de Capacitação na 

área. 
40 H 8 - R$ 1.500,00 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

49 5162-10 CUIDADOR DE IDOSOS 
Ensino médio completo e 

Curso Técnico de Cuidador de 
Idosos. 

30 H 5 - R$ 1.503,23 

50 3224-10 
PROTÉTICO DENTÁRIO 
(TÉCNICO DE PROTESE 

DENTÁRIA) 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em Prótese 

Dentária. 
40 H 4 - R$ 1.503,23 

51 3252-05 
TÉCNICO DE CONTROLE 

DE QUALIDADE DE 
ALIMENTOS 

Ensino Médio Completo e 
Curso Técnico na área. 

40 H 3 - R$ 1.503,23 

52 3222-05 
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM – ZONA 
RURAL 

Ensino Médio Completo e 
Curso Técnico em 

Enfermagem com Registro no 
Conselho Competente. 

30 H 10 - R$ 1.503,23 

53 3222-05 
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM - ZONA 
URBANA 

Ensino Médio Completo e 
Curso Técnico em 

Enfermagem com Registro no 
Conselho Competente. 

30 H 25 - R$ 1.503,23 

54 2544-20 
TÉCNICO DE TRIBUTOS 

MUNICIPAL 
Ensino Médio Completo. 40 H 4 - R$ 1.503,23 

55 3222-05 
TÉCNICO EM 

HEMOTRANSFUSÃO 
(HEMOTERAPIA) 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em 

Hemoterapia com Registro no 
Conselho Competente. 

30 H 4 - R$ 1.503,23 

56 3132-20 
TÉCNICO EM MANUT. DE 

EQUIPAMENTOS DE 
Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em Informática. 
40 H 19 - R$ 1.503,23 



                                                                                                            
              

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº.001/2016 

 

 

19 19 

INFORMÁTICA 

57 3242-05 
TÉCNICO EM PATOLOGIA 

CLINICA 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em Patologia 

Clinica com Registro no 
Conselho Competente. 

30 H 20 - R$ 1.503,23 

58 3241-15 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em Radiologia 

com Registro no Conselho 
Competente. 

20 H 2 - R$ 1.503,23 

59 3224-05 
TÉCNICO EM SAÚDE 

BUCAL 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em higiene 

dental com Registro no 
Conselho Regional de 
Odontologia - CRO. 

30 H 25 - R$ 1.503,23 

60 3516-05 
TÉCNICO EM SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico de Segurança 

no Trabalho. 
40 H 3 - R$ 1.503,23 

61 3211-10 TÉCNICO AGROPECUÁRIO 
Curso técnico agrícola ou em 

agropecuária. 
40 H 5 - R$ 1.503,23 

62 3123-20 TOPOGRAFO 

Curso técnico de nível médio 
em geomática ou correlatas 
como: téc. em geodésia e 

cartografia, téc. em 
agrimensura, téc. em 

hidrografia, téc. em topografia. 

40 H 1 - R$ 2.537,36 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

63 1115-10 
ANALISTA DE 

PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 

Curso Superior Completo em 
Administração ou Economia 

ou Ciências Contábeis. 
40 H 4 - R$ 2.537,36 

64 2524-05 
ANALISTA DE RECURSOS 

HUMANOS 
Curso Superior Completo em 

Administração. 
40 H 3 - R$ 2.537,36 

65 2124-20 
ANALISTA DE SUPORTE DE 

BANCO DE DADOS E 
SISTEMA 

Curso Superior Completo em 
Ciência da Computação ou 

Curso Superior com 
Especialização na área de 

Informática. 

40 H 6 - R$ 2.537,36 

66 1225-20 ANALISTA EM TURISMO 
Graduação em Turismo, com 
Curso de Língua Estrangeira. 

40 H 2 - R$ 2.537,36 

67 2141-05 ARQUITETO 

Curso Superior Completo em 
Arquitetura e Urbanismo, com 

Registro no Conselho 
competente. 

40 H 2 - R$ 3.732,00 

68 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL 
Curso Superior em Serviço 

Social com Registro no 
Conselho Competente. 

30 H 16 - R$ 2.537,36 

69 2522-05 AUDITOR MUNICIPAL 

Graduação em nível superior 
(contabilidade, direito, 

administração, economia e 
engenharia civil). 

40 H 3 - R$ 8.754,68 

70 2612-05 
BIBLIOTECÁRIO - ZONA 

URBANA 

Curso Superior Completo em 
Biblioteconomia com Registro 

no Conselho de Classe - 
(CRB); Curso Básico de 

Informática. 

40 H 2 - R$ 2.537,36 

71 2211-05 BIÓLOGO 
Curso Superior Completo em 

Biologia com Registro no 
Conselho Competente. 

40 H 3 - R$ 2.537,36 

72 2522-10 CONTADOR 

Curso Superior Completo em 
Ciências Contábeis com 
Registro no Conselho de 

Classe (CRC). 

40 H 1 - R$ 2.537,36 

73 2512-05 ECONOMISTA 

Curso Superior Completo em 
Ciências Econômicas com 

Registro no Conselho 
Regional de Economia. 

40 H 2 - R$ 2.537,36 
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74 2235-05 ENFERMEIRO 
Curso Superior de 

Enfermagem com Registro no 
COREN. 

30 H 23 - R$ 3.400,00 

75 2221-10 ENGENHEIRO AGRONOMO 
Curso Superior em Agronomia 

e Registro no Conselho 
Competente. 

40 H 2 - R$ 2.537,36 

76 2140-05 ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Curso Superior em 
Engenharia Ambiental ou 

Cursos de Tecnologia na Área 
Ambiental e registro no 

respectivo conselho de classe. 

30 H 2 - R$ 2.537,36 

77 2142-05 ENGENHEIRO CIVIL 
Curso Superior em 

Engenharia Civil com Registro 
no CREA. 

40 H 2 - R$ 3.732,00 

78 2221-15 ENGENHEIRO DE PESCA 

Curso Superior em 
Engenharia de Pesca com 

Registro no Conselho 
Competente. 

40 H 1 - R$ 2.537,36 

79 2221-20 ENGENHEIRO FLORESTAL 

Curso Superior em 
Engenharia Florestal com 

Registro no Conselho 
Competente. 

30 H 1 - R$ 2.537,36 

80 2234-10 
FARMACÊUTICO, 

BIOQUIMICO E BIOMÉDICO 

Curso superior em Farmácia, 
Bioquímica e Biomédicina 
com Registro no Conselho 

Competente. 

30 H 7 - R$ 2.537,36 

81 2544-10 
FISCAL DE TRIBUTOS 

MUNICIPAL 

Ensino Superior Completo em 
Ciências Econômicas ou 

Administração ou Ciências 
Contábeis. 

40 H 8 - R$ 1.900,00 

82 2236-05 FISIOTERAPEUTA 
Curso Superior em 

Fisioterapia com Registro no 
Conselho Competente. 

30 H 13 - R$ 2.537,36 

83 2238-10 FONOAUDIÓLOGO 
Curso Superior em 

Fonoaudiologia com Registro 
no Conselho Competente. 

30 H 7 - R$ 2.537,36 

84 2513-05 GEÓGRAFO 
Curso Superior Completo em 

Geografia. 
30 H 1 - R$ 2.537,36 

85 2134-05 GEÓLOGO 
Curso Superior Completo em 

Geologia. 
30 H 1 - R$ 2.537,36 

86 2614-25 INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Curso Superior Completo e 
Especialização na área ou 
Certificado de Proficiência. 

20 H 2 - R$ 880,00 

87 2611-25 JORNALISTA 

Curso Superior Completo em 
Comunicação 

Social/Jornalismo ou Registro 
Profissional na Delegacia 
Regional do Trabalho na 

função. 

30 H 2 - R$ 2.537,36 

88 2231-04 MÉDICO ANESTESISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 3 - R$ 9.200,00 

89 2231-06 MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

90 2231-10 MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

30 H 3 - R$ 9.200,00 
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Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

91 2251-42 
MÉDICO DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com curso de especialização 

na área específica. 

30 H 24 - R$ 9.200,00 

92 2231-17 MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

93 2231-24 

MÉDICO EM RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

(MÉDICO 
ULTRASSONOGRAFISTA) 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 4 - R$ 9.200,00 

94 2231-28 
MÉDICO 

GASTROENTEROLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 1 - R$ 9.200,00 

95 2231-29 MÉDICO GENERALISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM). 

30 H 15 - R$ 9.200,00 

96 2231-31 MÉDICO GERIATRA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

97 2231-32 
MÉDICO GINECOLOGISTA E 

OBSTETRA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 6 - R$ 9.200,00 

98 2231-36 MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 1 - R$ 9.200,00 

99 2231-42 MÉDICO NEUROLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

100 2231-44 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 

30 H 2 - R$ 9.200,00 
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Registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

101 2231-46 
MÉDICO ORTOPEDISTA 

TRAUMATOLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

102 2231-47 
MÉDICO 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 1 - R$ 9.200,00 

103 2231-49 MÉDICO PEDIATRA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 4 - R$ 9.200,00 

104 2231-49 
MÉDICO PEDIATRA 

(NEONATOLOGISTA) 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

105 2231-53 MÉDICO PSIQUIATRA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

106 2231-57 MÉDICO UROLOGISTA 

Formação superior em 
Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC, 
Registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) 
com título de especialista na 

área específica. 

30 H 2 - R$ 9.200,00 

107 2233-05 MÉDICO VETERINÁRIO 

Ensino Superior Completo em 
Medicina Veterinária com 

Registro no Conselho 
Competente. 

20 H 2 - R$ 3.732,00 

108 2237-10 NUTRICIONISTA 
Ensino Superior Completo em 

Nutrição com Registro no 
Conselho de Classe. 

30 H 6 - R$ 2.537,36 

109 2232-08 ODONTOLOGO 
Curso Superior Completo em 

Odontologia, Registro no 
Conselho de Classe (CRC). 

20 H 21 - R$ 3.400,00 

110 2394-15 PEDAGOGO 
Curso Superior Completo em 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia. 

30 H 7 - R$ 2.537,36 

111 2412-25 
PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO 

Curso Superior em Direito e 
inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 
40 H 2 - R$ 8.754,68 

112 2515-30 PSICOLOGO 
Curso Superior em Psicologia 

com Registro no Conselho 
Competente. 

30 H 7 - R$ 2.537,36 

113 2611-35 REPÓRTER 
Curso Superior Completo em 

Comunicação 
40 H 2 - R$ 1.000,00 
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Social/Jornalismo ou Registro 
Profissional na Delegacia 
Regional do Trabalho na 

função. 

114 2140-10 
TECNÓLOGO EM 
AGROECOLOGIA 

Curso Superior em Tecnologia 
em Agroecologia e Registro 
no Conselho Competente. 

40 H 2 - R$ 1.503,23 

115 2239-05 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Curso Superior Completo em 
Terapia Ocupacional, com 

Registro no Conselho 
Competente. 

30 H 2 - R$ 2.537,36 

116 2233-10 ZOOTECNISTA 
Curso Superior Completo em 

Zootecnia. 
30 H 1 - R$ 2.537,36 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR PARA PROFESSOR 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

SALÁRIO  ADICIONAL 

117 2392 

PROFESSOR DE 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO (A.E.E) - 
ZONA URBANA 

Curso Superior para o 
exercício da docência e 

formação específica para a 
Educação Especial e/ou 

Inclusiva. 

25 H 17 CR R$ 1.201,18 
R$ 420,41 

118 2313-05 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

NATURAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Ciências Biologia, Ciências 
Naturais, Química ou Física. 

25 H 20 
CR 

R$ 1.201,18 
R$ 420,41 

119 2313-05 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
NATURAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - ZONA 

URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Ciências Biologia, Ciências 
Naturais, Química ou Física. 

25 H 3 
CR 

R$ 1.201,18 
R$ 420,41 

120 2313-10 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em Artes 

Plásticas. 
25 H 3 

CR 
R$ 1.201,18 

R$ 420,41 

121 2313-15 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Educação Física. 
25 H 3 

CR 
R$ 1.201,18 

R$ 420,41 

122 2313-15 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL - ZONA 
URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Educação Física. 
25 H 4 

CR 
R$ 1.201,18 

R$ 420,41 

123 2313-20 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - 

ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Geografia. 
25 H 15 

CR 
R$ 1.201,18 

R$ 420,41 

124 2313-20 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - 

ZONA URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Geografia. 
25 H 8 

CR 
R$ 1.201,18 

R$ 420,41 

125 2313-25 
PROFESSOR DE HISTÓRIA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL - 
ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em História. 

25 H 13 
CR 

R$ 1.201,18 
R$ 420,41 

126 2313-25 
PROFESSOR DE HISTÓRIA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL - 
ZONA URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em História. 

25 H 3 
CR 

R$ 1.201,18 
R$ 420,41 

127 2313-30 

PROFESSOR DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA MODERNA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
(LÍNGUA ESPANHOLA) - ZONA 

URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Língua 

Espanhola. 

25 H 3 
CR 

R$ 1.201,18 
R$ 420,41 

128 2313-30 

PROFESSOR DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA MODERNA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
(LÍNGUA INGLESA) - ZONA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Língua 

Inglesa. 

25 H 3 CR R$ 1.201,18 
R$ 420,41 
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RURAL 

129 2313-35 
PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Língua 

Portuguesa. 

25 H 23 
CR 

R$ 1.201,18 R$ 1.201,18 

130 2313-35 

PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL - ZONA 
URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Língua 

Portuguesa. 

25 H 5 
CR 

R$ 420,41 R$ 1.201,18 

131 2313-40 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - 

ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Matemática. 
25 H 30 

CR 
R$ 420,41 R$ 1.201,18 

132 2313-40 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - 

ZONA URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 

Matemática. 
25 H 20 

CR 
R$ 420,41 R$ 1.201,18 

133 2312-10 

PROFESSOR DE NÍVEL 
SUPERIOR DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 
- ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 

Superior. 

25 H 59 
CR 

R$ 420,41 R$ 1.201,18 

134 2311-05 
PROFESSOR DE NÍVEL 

SUPERIOR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - ZONA RURAL 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 

Superior. 

25 H 33 
CR 

R$ 420,41 R$ 1.201,18 

135 2312-10 

PROFESSOR DE NÍVEL 
SUPERIOR DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 
- ZONA URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 

Superior. 

25 H 30 
CR 

R$ 420,41 R$ 1.201,18 

136 2311-05 
PROFESSOR DE NÍVEL 

SUPERIOR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - ZONA URBANA 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 

Superior. 

25 H 20 CR R$ 420,41 R$ 1.201,18 

TOTAL DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO 2.055 

 

 QUADRO RESUMO 

Lotação Quantidade de Vagas 

Nível Fundamental Incompleto 570 vagas 

Nível Fundamental Incompleto 488 vagas 

Nível Médio 305 Vagas 

Nível Médio Técnico 129 Vagas 

Nível Superior 563 Vagas 

TOTAL GERAL DE VAGAS 2.055 Vagas 

 

Para fins de atendimento à Legislação Previdenciária, os proventos poderão ser 

complementados em conformidade com a Súmula Vinculante nº 16 do STF, se for o caso. 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO E REQUESITOS DOS CARGOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO 
EFETIVO 

 

Nº 
CÓDIGO 

CBO 
CARGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

PRÉ-
REQUISITOS 

1 3522-05 
AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL 

Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/ 
preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções 
e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e 
processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e 
sanitária; promover educação sanitária e ambiental. E autuar em 
caso de reincidência do descumprimento das leis federais, estaduais 
e municipais. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
de Capacitação 

na área. 

2 5173-05 
AGENTE DE 

PROTEÇÃO DE 
AEROPORTO 

Executar tarefas relacionadas à execução de medidas de prevenção, 
combate e repressão de delitos em aeroportos; Zelar pela segurança 
das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 
regulamentos; Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas 
em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e 
patrimônio; Escoltar pessoas e mercadorias. Controlar objetos e 
cargas. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 
profissionalizante 

na área. 

3 3522-10 

AGENTE DE SAÚDE 
PÚBLICA (AGENTE 

DE VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL - 
ZOONESES) 

Orientar e fiscalizar as atividades e obras para 
prevenção/preservação ambiental e da saúde visando o 
cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promover 
educação sanitária e ambiental. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

Ensino Médio 
Completo com 

Curso de 
Capacitação na 

área. 

4 1115-10 
ANALISTA DE 

PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 

Elaboração de orçamento, controle mensal de previsto x realizado, 
elaboração de relatórios de controle específicos por departamento; 
Interface junto a Controladoria no processo de contabilização dos 
resultados; Elaboração de relatórios gerenciais e fechamentos 
mensais, sinalizando as tendências e resultados parciais do mês 
além de subsidiar/ assessorar a diretoria na tomada de decisões; 
Acompanhamento e análise de desempenho. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo ou setor por determinação superior 
imediato. 

Curso Superior 
Completo em 

Administração ou 
Economia ou 

Ciências 
Contábeis. 

5 2524-05 
ANALISTA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Administrar pessoal e plano de cargos e salários; promover ações de 
treinamento e de desenvolvimento de pessoal. Efetuar processo de 
recrutamento e de seleção, gerar plano de benefícios e promover 
ações de qualidade de vida e assistência aos empregados. 
Administrar relações de trabalho e coordenar sistemas de avaliação 
de desempenho. No desenvolvimento das atividades, mobilizar um 
conjunto de capacidades comunicativas. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo ou setor por determinação superior imediato. 

Curso Superior 
Completo em 

Administração. 

6 2124-20 

ANALISTA DE 
SUPORTE DE 

BANCO DE DADOS 
E SISTEMA 

Desenvolver, Administrar e Alimentar sistemas informatizados 
dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema e banco de 
dados. Prestar suporte técnico, elaborar documentação técnica. 
Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para 
ambientes informatizados. Executar demais atividades inerentes ao 
cargo ou setor por determinação superior imediato. 

Curso Superior 
Completo em 

Ciência da 
Computação ou 
Curso Superior 

com 
Especialização na 

área de 
Informática. 

7 1225-20 
ANALISTA EM 

TURISMO 

Planejar e desenvolver atividades e serviços turísticos no município; 
elaborar e implantar inventários e roteiros turísticos utilizando dos 
recursos das tecnologias da comunicação e informação; elaborar 
diagnósticos turísticos e estudos de mercado e viabilidade turística; 
elaborar projetos, planos e programas voltados para o turismo local; 
dar suporte necessário ao desenvolvimento do turismo local 
(contribuir para o desenvolvimento econômico e social) preservando 
e valorizando as características culturais, históricas e ambientais do 
município e outras atividades correlatas ao cargo. 

Graduação em 
Turismo, com 

Curso de Língua 
Estrangeira. 

9 2141-05 ARQUITETO 

Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as 
suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, 
metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar 
obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, 
econômica, ambiental. Prestar serviços de consultoria e 
assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. 
Executar demais atividades inerentes ao cargo ou setor por 
determinação superior imediato. 

Curso Superior 
Completo em 
Arquitetura e 

Urbanismo, com 
Registro no 
Conselho 

competente. 
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10 2516-05 
ASSISTENTE 

SOCIAL 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade 
e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e 
legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais 
em diferentes áreas de atuação profissional. Realizar visitas em 
domicilio para diagnosticar situações de vulnerabilidade social; 
Elaborar relatório e Emitir parecer técnico social; Executar atividades 
designadas p tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; Coordenar os 
serviços de acordo com o plano de trabalho e demais atividades 
inerentes ao cargo ou setor por determinação superior imediato. 

Curso Superior 
em Serviço Social 
com Registro no 

Conselho 
Competente. 

11 4110-10 
ASSISTENTE 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, 
fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; 
preparar relatórios e planilhas; Executar demais atividades inerentes 
ao cargo. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 

Básico de 
Informática. 

12 2522-05 
AUDITOR 

MUNICIPAL  

Realizar auditorias e elaborar relatórios, pareceres, certificados, 
notas técnicas e estudos relacionados à fiscalização e avaliação: do 
cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e a execução dos programas de 
Governo e do orçamento do Município; da gestão orçamentária, 
financeira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades do 
Município, da aplicação de subvenção e renúncia de receita, bem 
como da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas e 
entidades de direito privado; das operações de crédito, avais, 
garantias, contra garantias, direitos e haveres do Município; de 
quaisquer procedimentos administrativos dos quais resultem receitas 
ou realização de despesa, nos órgãos da administração municipal; 
da execução de contratos de gestão com órgãos públicos, empresas 
estatais, organizações não-governamentais e empresas privadas 
prestadoras de serviço público; da arrecadação e gestão das 
receitas, bem como sobre renúncias e incentivos fiscais; dos 
sistemas de pessoal, contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; 
das tomadas e prestações de contas de quaisquer responsáveis por 
bens e valores públicos; da eficiência do controle interno e da 
racionalização dos gastos públicos; do controle social sobre os 
programas contemplados com recursos do orçamento do Município; 
de processos relativos à assunção de obrigações financeiras e à 
liberação de recursos; de outras áreas correlatas, nos termos da 
legislação específica, no seguinte âmbito de atuação: órgão ou 
entidade da administração direta e indireta, incluindo as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal; 
qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos do 
Município ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome 
deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Graduação em 
nível superior 
(contabilidade, 

direito, 
administração, 

economia e 
engenharia civil). 

13 3711-05 
AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 

Atendimento ao usuário; manter em ordem o material bibliográfico e 
acervo em geral; Cadastrar usuários; controlar fluxo de títulos e 
volumes de livros comprados; Efetuar recebimentos e inspeção de 
livros comprados; Auxiliar na organização do acervo de periódicos 
da Biblioteca setorial da Universidade; Informar e divulgar as 
informações aos professores/solicitantes do andamento de seus 
pedidos; Receber doações; Arquivar documentos; Realizar recepção 
de visitas; Auxiliar no inventário; Zelar pela limpeza e segurança do 
acervo; Auxiliar o bibliotecário nas atividades diárias e de rotina; 
Executar demais atividades inerentes ao setor por determinação 
superior imediato. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 

Básico de 
Informática. 

14 5121 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS  

Executar serviços gerais de conservação e limpeza; Zelar pela 
conservação e guarda do material de serviço; Coletar o lixo e colocá-
lo em recipiente apropriado para ser transportado; Ligar e desligar ar 
condicionado, ventiladores e luzes, no início e término do 
expediente; Movimentar e arrumar móveis, materiais de expediente 
e higiene e limpeza; Executar demais atividades inerentes ao cargo 
ou setor por determinação superior imediato. 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto. 
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15 2612-05 BIBLIOTECÁRIO 

Disponibilizar informação em qualquer suporte; Efetuar o 
processamento técnico do acervo, sua conservação e atualização 
para a disseminação da informação; Avaliar e buscar doações; 
Atender usuários; Gerar, solicitar e apreciar relatórios; Acompanhar 
a restauração; Realizar Inventário; Contato com editoras e 
fornecedores; Executar demais atividades inerentes ao cargo ou 
setor por determinação superior imediato. 

Curso Superior 
Completo em 

Biblioteconomia 
com Registro no 

Conselho de 
Classe - (CRB); 
Curso Básico de 

Informática. 

16 2211-05 BIÓLOGO 

Desenvolver atividades de educação ambiental e pesquisas na área. 
Organizar coleções biológicas, manejar recursos naturais, Realizar 
diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar 
análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Executar 
demais atividades inerentes ao cargo ou setor por determinação 
superior imediato. 

Curso Superior 
Completo em 
Biologia com 
Registro no 
Conselho 

Competente. 

17 5171-05 
BOMBEIRO DE 
AERÓDROMO 

Prevenir situações de risco e executar salvamentos, protegendo 
pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, vazamentos ou 
qualquer outra situação de emergência, com o objetivo de salvar e 
resgatar vidas; prestam primeiros socorros, verificando o estado da 
vítima para realizar o procedimento adequado. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo e Curso 
de Especialização 

em Combate a 
Incêndio e 

Salvamento. 

18 7155-05 CARPINTEIRO 

Planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e 
montar formas metálicas. Confeccionar formas de madeira e forro de 
laje (painéis), construir andaimes e proteção de madeira e estruturas 
de madeira para telhado. Escorar lajes de pontes, viadutos e 
grandes vãos. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços tais 
como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de formas 
metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de 
peças e equipamentos. 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto e 

Curso Básico de 
Qualificação 

Profissional na 
área. 

19 2522-10 CONTADOR 

Elaborar e Operacionalizar o plano de contas; Executar rotinas e 
normas de contabilização; Efetuar lançamentos contábeis e 
conciliações nas contas; Supervisionar o sistema contábil de forma 
geral, de acordo com os princípios e convenções de contabilidade; 
Fornecer relatórios e subsídios necessários à gestão administrativa; 
Auditar cálculos de rescisão de contrato de trabalho; Elaborar peça 
orçamentária; Elaborar as demonstrações financeiras; Cumprir e 
manter atualizadas as obrigações acessórias pertinentes as áreas: 
fiscal, previdenciária e societária. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo ou setor por determinação superior imediato. 

Curso Superior 
Completo em 

Ciências 
Contábeis com 

Registro no 
Conselho de 

Classe (CRC). 

20 5134-25 COPEIRA 

Atender, preparar e servir refeições e bebidas; organizar, conferir e 
controlar materiais, realizar também serviços de limpeza e higiene e 
segurança do local de trabalho. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

21 5166-10 COVEIRO 

Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e 
fechar sepulturas. Realizar sepultamento. Conservar e limpar 
cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho e zelar pela 
segurança do cemitério. Executar demais atividades inerentes ao 
cargo ou setor por determinação superior imediato. 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

22 5132-05 COZINHEIRA 
Organizar e supervisionar serviços de cozinha, elaborar o preparo de 
alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade 
dos alimentos. 

Ensino 
Fundamental 

Incompleto, Curso 
de Manipulação 
de Alimentos ou 

Curso de 
Cozinheiro. 

23 5162-10 
CUIDADOR DE 

IDOSO 

Orientar através de ações socioeducativas e zelar pelo bem-estar, 
saúde, cultura, recreação e lazer de idosos a partir de objetivos 
estabelecidos no Estatuto do Idoso. concreto e outros materiais. 
Executar demais atividades inerentes ao cargo ou setor por 
determinação superior imediato. 

Ensino médio 
completo e Curso 

Técnico de 
Cuidador de 

Idosos 

24 3181-05 

DESENHISTA 
TÉCNICO 

(ARQUITETURA) - 
CADISTA 

Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando 
softwares específicos para desenho técnico, assim como podem 
executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidros 
sanitárias e elétricas e desenhos cartográficos; coletar e processar 
dados e planejar o trabalho para a elaboração do projeto, como, por 
exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir custos do 
desenho, analisar croqui e aplicar normas de saúde ocupacional e 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Básico de 
Qualificação em 
Computer Aided 

Design - 
AutoCAD. 
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normas técnicas ligadas à construção civil, podendo atualizar o 
desenho de acordo com a legislação. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

25 3425-10 
DESPACHANTE 

OPERACIONAL DE 
VOO  

Controlar o tráfego aéreo em solo; garantir a segurança 
aeroportuária e despachar voos. 

Ensino Médio 
Completo 

26 3425-10 

DESPACHANTE 
OPERACIONAL DE 

VOO (SINALIZADOR 
DE AERONAVES) 

Controlar o tráfego aéreo em solo; garantir a segurança 
aeroportuária e despachar voos. 

Ensino Médio 
Completo 

27 2512-05 ECONOMISTA 

Analisar o ambiente econômico, elaborar e executar projetos de 
pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre 
outros. Participar do planejamento estratégico e de curto prazo e 
avaliar políticas de impacto coletivo para o governo municipal. Gerar 
programação econômico-financeira; atuar nos mercados internos e 
externos; examinar finanças do setor. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
Completo em 

Ciências 
Econômicas com 

Registro no 
Conselho 

Regional de 
Economia. 

28 9511-05 ELETRICISTA 

Planejar e executar serviços de instalação elétrica e manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva. Realizar medições, testes, vistorias 
técnica e trabalhar em conformidade com normas e procedimentos 
técnicos e de qualidade, segurança, higiene,  saúde e preservação 
ambiental. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
Básico de 
Eletricista. 

29 7241-10 ENCANADOR 

Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir 
traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e 
inspecionar materiais; preparar locais p/ instalações, realizar 
montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de 
pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Proteger instalações e 
fazer manutenções em equipamentos e acessórios. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
Básico de 
Instalador 
Hidráulico. 

30 2235-05 ENFERMEIRO 

Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, 
ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e em 
domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior 
complexidade e prescrevendo ações; coordenar e auditar serviços 
de enfermagem, implementar ações para a promoção da saúde junto 
à comunidade. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior de 
Enfermagem com 

Registro no 
COREN. 

31 2221-10 
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

Elaborar, executar e supervisionar diversas atividades inerentes aos 
diversos campos da Engenharia Agronômica, e ainda: Elaborar e 
orientar projetos referentes a cultivo agrícola, planejando, orientando 
e controlando o uso de técnicas agrícolas, visando promover o 
desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias e a 
conservação dos solos e dos recursos hídricos; Elaborar, orientar e 
executar programas em defesa do meio ambiente; Elaborar, orientar 
e acompanhar a implantação de programas de horta comunitárias no 
Município; Acompanhar os programas e atividades prestadas ao 
Município pelos diversos órgãos governamentais de apoio à 
atividade agropecuária; elaborar e supervisionar projetos referentes 
a cultivos agrícolas e pastos, planejando, orientando e controlando 
técnicas de utilização de terras, para possibilitar maior rendimento e 
qualidade dos produtos agrícolas; Executar e orientar outras 
atividades correlatas. 

Curso Superior 
em Agronomia e 

Registro no 
Conselho 

Competente. 

32 2142-05 ENGENHEIRO CIVIL 

Desenvolver projetos de engenharia civil; executam obras; planejar, 
orçar e contratar empreendimentos; coordenar a operação e a 
manutenção dos mesmos. Controlar a qualidade dos suprimentos e 
serviços comprados e executados. Elaborar normas e 
documentação técnica. Executar demais atividades inerentes ao 
cargo. 

Curso Superior 
em Engenharia 

Civil com Registro 
no CREA. 

33 2221-15 
ENGENHEIRO DE 

PESCA 

Planejar, coordenar e executar atividades de pesca e aquicultura e 
do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizar 
essas atividades, promover a extensão rural, orientando produtores 
nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias (agricultura, 
pecuária e silvicultura, exploração florestal, pesca e aquicultura) e 
elaborar documentação técnica e científica. Prestar assistência e 
consultoria técnicas. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
em Engenharia 
de Pesca com 

Registro no 
Conselho 

Competente. 
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34 2140-05 
ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

Elaboram e implantam projetos ambientais; gerenciam a 
implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA), 
implementam ações de controle de emissão de poluentes, 
administram resíduos e procedimentos de remediação. Podem 
prestar consultoria, assistência e assessoria. 

Curso Superior 
em Engenharia 
Ambiental ou 

Cursos de 
Tecnologia na 

Área Ambiental e 
registro no 
respectivo 

conselho de 
classe. 

35 2221-20 
ENGENHEIRO 
FLORESTAL 

Planejar, coordenar e executar atividades de exploração florestal e 
do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizar 
essas atividade e elaborar documentação técnica e científica. 
Podem prestar assistência e consultoria técnicas. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
em Engenharia 
Florestal com 
Registro no 
Conselho 

Competente. 

36 2234-10 
FARMACÊUTICO, 

BIOQUIMICO E 
BIOMÉDICO 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, 
dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de 
produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos 
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, 
biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participar da 
elaboração, coordenação e implementação de políticas de 
medicamentos; exercer fiscalização sobre estabelecimentos, 
produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de 
produtos e prestam serviços farmacêuticos. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Curso superior 
em Farmácia, 
Bioquímica e 

Biomedicina com 
Registro no 
Conselho 

Competente. 

37 3425-15 
FISCAL DE 

AVIAÇÃO CIVIL 
(FISCAL DE PÁTIO) 

Controlar tráfego aéreo em solo e no ar; garantir a segurança 
aeroportuária. Planejar voos; despachar voos; embarcar e 
desembarcar passageiros. Fiscalizar atividades do sistema de 
aviação civil. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino Médio 
Completo  mais 

cursos de 
especialização 

38 3522-10 FISCAL DE OBRAS 

Orientar e fiscalizar as atividades e obras para 
prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de 
cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promover 
educação sanitária e ambiental. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo ou setor por determinação superior imediato de 
vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, 
projetos e processos, visando o 

Ensino Médio 
Completo. 

39 2544-10 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 
MUNICIPAL 

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito 
tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover 
a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar 
decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a 
circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar 
contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da 
administração tributária. Executar demais atividades inerentes ao 
cargo. 

Ensino Superior 
Completo em 

Ciências 
Econômicas ou 

Administração ou 
Ciências 

Contábeis. 

40 5151-20 
FISCAL SANITÁRIO 

E ENDEMIAS 

Orientação, inspeção, investigação e fiscalização sanitária e 
epidemiológica; lavratura de auto de infração; instauração de 
processo administrativo; interdição cautelar de estabelecimento; 
interdição e apreensão cautelar de produtos; fazer cumprir as 
penalidades aplicadas pelas autoridades competentes nos 
processos administrativos e outras atividades estabelecidas para tal 
fim. Executar demais atividades inerentes ao cargo ou setor por 
determinação superior imediato. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
de Capacitação 

na área. 

41 2236-05 FISIOTERAPEUTA 

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia, Habilitar pacientes; realizar diagnósticos 
específicos; analisar condições dos pacientes. Orientar pacientes, 
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
em Fisioterapia 
com Registro no 

Conselho 
Competente. 

42 2238-10 FONOAUDIÓLOGO 

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de fonoaudiologia. Habilitar pacientes e clientes; realizar 
diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e 
clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis; ministrar testes. Desenvolver programas de 

Curso Superior 
em 

Fonoaudiologia 
com Registro no 

Conselho 
Competente. 



                                                                                                            
              

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº.001/2016 

 

 

30 30 

prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 

43 5142-15 GARI 
Conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de 
lixo e varrições. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto. 

44 2513-05 GEÓGRAFO 

Desenvolver atividades de educação ambiental e pesquisas na área; 
Realizar diagnósticos ambientais; Avaliar os processos de produção 
do espaço, subsidiando o ordenamento territorial; participar do 
planejamento regional, urbano, rural, ambiental e da formulação de 
políticas de gestão do território; proceder estudos necessários ao 
estabelecimento de bases territoriais; emitir laudos e pareceres 
técnicos; monitorar o uso e a ocupação da terra, vistoriar áreas em 
estudo, estudar a pressão antrópica e diagnosticar impactos e 
tendências. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
Completo em 

Geografia. 

45 2134-05 GEÓLOGO 

Desenvolver atividades de educação ambiental e pesquisas na área; 
Realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, 
analisando e interpretando dados, gerenciando amostragens, 
caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos 
de materiais geológicos, estimando geometria e distribuição espacial 
de corpos e estruturas geológicas, elaborando mapas e relatórios 
técnicos e científicos. Prospectar e explorar recursos minerais, 
pesquisar a natureza geológica e geofísica de fenômenos, efetuar 
serviços ambientais e geotécnicos, planejar e controlar serviços de 
geologia e geofísica. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
Completo em 

Geologia. 

46 5172-15 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 

Patrulhar e colaborar com a segurança pública, bem como proteger 
e zelar pelos bens públicos municipais, serviços e instalações. 
Executar demais atividades inerentes ao cargo ou setor por 
determinação superior imediato. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
de Formação de 

Vigilantes 
devidamente 
credenciado. 

47 3341-10 
INSPETOR DE 
ALUNOS DE 

ESCOLA PÚBLICA 

Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da 
escola; inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente 
escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento 
escolar, cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar 
fatos. Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as 
atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, 
fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades 
livres. Organizar ambiente escolar. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo por determinação superior imediato. 

Ensino Médio 
Completo com 

Curso de 
Relações 
Humanas. 

48 3341-10 

INSPETOR DE 
ALUNOS DE 

ESCOLA PÚBLICA 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL) 

Cuidar da segurança e comportamento do aluno em ambiente 
escolar. Planejar, desenvolver e avaliar as atividades educacionais e 
pedagógicas, direcionadas e livres com os alunos. Promover 
educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças; Organizar 
atividades; pesquisar; interagir com a família e a comunidade. 

Ensino Médio 
Completo ou 

Magistério, Curso 
de Qualificação 

na área. 

49 2332-25 
INSTRUTOR DE 

APRENDIZAGEM EM 
INFORMÁTICA 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem 
voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão. Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; elaborar material pedagógico; 
sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área 
ensinada; garantir segurança, higiene e proteção ambiental nas 
situações de ensino-aprendizagem; fazer registros de documentação 
escolar, de oficinas e de laboratórios. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 

Técnico em 
Informática. 

50 2614-25 
INTÉRPRETE DE 

LIBRAS 

Desenvolver atividades de tradução da língua Portuguesa para libras 
(Língua de Sinais Brasileira). Atuar em todas as atividades na sala 
de aula e atividades extraclasses. 

Curso Superior 
Completo e 

Especialização na 
área ou 

Certificado de 
Proficiência. 

51 2611-25 JORNALISTA 

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar 
e organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, 
analisando e comentando os acontecimentos. Fazer seleção, revisão 
e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em 
jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e 
quaisquer outros meios de comunicação com o público. Executar 
demais atividades inerentes ao cargo ou setor por determinação 
superior imediato. 

Curso Superior 
Completo em 
Comunicação 

Social/Jornalismo 
ou Registro 

Profissional na 
Delegacia 

Regional do 
Trabalho na 
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função. 

52 7827-05 
MARINHEIRO 
FLUVIAL DE 

CONVÉS 

Comandar e imediatar pequenas embarcações, auxiliando o 
comandante na administração de bordo e no serviço de manobras; 
chefiar praça de máquinas; transportar cargas e passageiros; 
realizar manobras, serviços e manutenção no convés; operar 
máquinas; realizar manutenção preventiva e corretiva da praça de 
máquinas e aplicar procedimentos de segurança. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
de Marinheiro 

Fluvial de 
Convés, Carta 

Náutica. 

53 9144-05 
MECÂNICO DE 

AUTO EM GERAL 

Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, 
sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar 
e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. 
Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, 
de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. 

Ensino 
Fundamental 

Completo e curso 
profissionalizante 
em mecânica de 
manutenção de 

veículos 
automotores. 

54 9112-05 

MECÂNICO DE 
MANUT. E 

INSTALAÇÃO DE 
APARELHOS DE 

CLIMATIZAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO 

Prestar assistência técnica, instalar, e realizar manutenção e 
modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de 
acordo com normas de segurança e qualidade. Orçam serviços e 
elaboram documentação técnica. Executar demais atividades 
inerentes ao cargo por determinação superior imediato. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
profissionalizante 

na área. 

55 2231-04 
MÉDICO 

ANESTESISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

56 2231-06 
MÉDICO 

CARDIOLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

57 2231-10 
MÉDICO CIRURGIÃO 

GERAL 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 
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58 2251-42 
MÉDICO DA 

ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com curso de 

especialização na 
área específica. 

59 2231-17 
MÉDICO 

DERMATOLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

60 2231-24 

MÉDICO EM 
RADIOLOGIA E 

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM (MÉDICO 

ULTRASSONOGRAF
ISTA) 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

61 2231-28 
MÉDICO 

GASTROENTEROLO
GISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

62 2231-29 
MÉDICO 

GENERALISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM). 

63 2231-31 MÉDICO GERIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 
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especialista na 
área específica. 

64 2231-32 
MÉDICO 

GINECOLOGISTA E 
OBSTETRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

65 2231-36 
MÉDICO 

INFECTOLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

66 2231-42 
MÉDICO 

NEUROLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

67 2231-44 
MÉDICO 

OFTALMOLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

68 2231-46 
MÉDICO 

ORTOPEDISTA 
TRAUMATOLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

69 2231-47 
MÉDICO 

OTORRINOLARINGO
LOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
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especialização. MEC, Registro no 
Conselho 

Regional de 
Medicina (CRM) 

com título de 
especialista na 
área específica. 

70 2231-49 MÉDICO PEDIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

71 2231-49 
MÉDICO PEDIATRA 
(NEONATOLOGISTA) 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

72 2231-53 
MÉDICO 

PSIQUIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

73 2231-57 
MÉDICO 

UROLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Executa demais atividades de acordo com a área de 
especialização. 

Formação 
superior em 
Medicina em 

instituição 
reconhecida pelo 
MEC, Registro no 

Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
com título de 

especialista na 
área específica. 

74 2233-05 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; 
contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública e defesa 
do consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver 
atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e 
tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar 
produção animal; atuar nas áreas comercial agropecuária, de 
biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, 
pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação 
pertinente. 

Ensino Superior 
Completo em 

Medicina 
Veterinária com 

Registro no 
Conselho 

Competente. 
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75 7823-10 

MOTORISTA 
CATEGORIA B - 

FURGÃO OU 
SIMILAR 

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas. Realizar 
verificações  e manutenções básicas do veículo e utilizar 
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros.  Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, 
Carteira de 

Habilitação B. 

76 7825-10 
MOTORISTA 

CATEGORIA C - 
CAMINHÃO 

Transportar, coletar e entregar cargas em geral; Movimentar cargas 
volumosas e pesadas, realizar inspeções e reparos em veículos, 
vistoriar cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do 
transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com 
normas e procedimentos técnicos e de segurança. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, 
Carteira de 

Habilitação C. 

77 7824-10 
MOTORISTA 

CATEGORIA D - 
ÔNIBUS URBANO 

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas. Realizar 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar 
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros. Trabalham seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, 
Carteira de 

Habilitação D. 

78 7824-10 
MOTORISTA 

CATEGORIA D - 
ZONA URBANA 

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas. Realizar 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar 
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros. Trabalham seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, 
Carteira de 

Habilitação D. 

79 7823-10 

MOTORISTA 
SOCORRISTA 
(BOMBEIRO) - 
CATEGORIA D 

Dirigir e manobrar veículo de Bombeiros do Aeródromo. Realizar 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar 
equipamentos e dispositivos  especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros. Trabalham seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, 
Carteira de 

Habilitação D, 
Curso de 

Especialização 
em Combate à 

Incêndio e 
Salvamento. 

80 2237-10 NUTRICIONISTA 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e 
enfermos); planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de 
alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar 
de programas de educação nutricional; Atuar em conformidade ao 
Manual de Boas Práticas. 

Ensino Superior 
Completo em 
Nutrição com 
Registro no 
Conselho de 

Classe. 

81 2232-08 ODONTOLOGO 

Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, 
realizando, entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, 
aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças 
gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, 
tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese 
oral e extra oral. Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar 
tratamento; administrar local e condições de trabalho, adotando 
medidas de precaução universal de biossegurança. 

Curso Superior 
Completo em 
Odontologia, 
Registro no 
Conselho de 

Classe (CRC). 

82 2394-15 PEDAGOGO 

Implementar a execução, avaliar e coordenar a elaboração de 
projetos político-pedagógico. Desenvolver e viabilizar o trabalho das 
atividades didático-pedagógicas coletivas e facilitar o processo 
comunicativo da comunidade escolar e/ou associações a ela 
vinculadas. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
Completo em 
Licenciatura 

Plena em 
Pedagogia. 

83 7152-10 PEDREIRO 
Organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações 
e estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos e contra pisos, etc. 
Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
Básico de 

Qualificação 
Profissional na 

área. 

84 7166-10 PINTOR DE OBRAS 

Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras 
civis, raspando-as amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias 
camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de 
edificações com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre 
outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam 
materiais, etc. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
Básico de 

Qualificação 
Profissional na 

área. 
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85 2412-25 
PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO 

Representar a Administração Pública Municipal na esfera judicial; 
prestar consultoria e assessorar jurídico, à administração pública; 
exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração; 
zelar pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, 
consumidor e outros; integrar comissões processantes; gerar 
recursos humanos e materiais da procuradoria. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
em Direito e 
inscrição na 
Ordem dos 

Advogados do 
Brasil (OAB). 

Com exercício de 
2 anos conforme 

art. 74, II da 
LOMP. 

86 2392-05 

PROFESSOR DE 
ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA E 
SURDOS - 

PROFESSOR DE 
LIBRAS 

Promover a educação de alunos com necessidades educativas 
especiais; compor a sala de recursos com atendimento educacional 
especializado a alunos com surdez no Ensino de Libras. 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena com 
Especialização 

em Libras. 

87 2392 

PROFESSOR DE 
ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO – 
A.E.E 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 
Especial; elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade; organizar o tipo e o 
número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncionais; acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do 
ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 
estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 
orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; ensinar e usar a tecnologia 
assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação; estabelecer articulação com 
os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização 
dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 
estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades 
escolares. 

Curso Superior 
para o exercício 
da docência e 

formação 
específica para a 

Educação 
Especial e/ou 

Inclusiva. 

88 2313-05 

PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 

NATURAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Promover a educação em ciências naturais de 6ª a 9ª séries do 
Ensino Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; 
avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; 
registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver 
atividades de estudo; participar das atividades educacionais e 
comunitárias da escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena em 
Ciências Biologia, 
Ciências Naturais, 

Química ou 
Física. 

89 2313-10 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Promover a educação artística de 6ª a 9ª séries do Ensino 
Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar 
o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de 
estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 
Plena em Artes 

Plásticas. 

90 2313-15 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Promover a educação física de 6ª a 9ª séries do Ensino 
Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar 
o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de 
estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena em 
Educação Física. 

91 2313-20 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Promover a educação em geografia de 6ª a 9ª séries do Ensino 
Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar 
o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de 
estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena em 
Geografia. 

92 2313-25 

PROFESSOR DE 
HISTÓRIA DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Promover a educação em história de 6ª a 9ª séries do Ensino 
Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar 
o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de 
estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena em 
História. 
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escola. 

93 2313-30 

PROFESSOR DE 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
MODERNA DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

(LÍGUA 
ESPANHOLA) 

Promover a educação em língua espanhola de 6ª a 9ª séries do 
Ensino Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; 
avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; 
registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver 
atividades de estudo; participar das atividades educacionais e 
comunitárias da escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 
Plena em Letras 
com Habilitação 

em Língua 
Espanhola. 

94 2313-30 

PROFESSOR DE 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
MODERNA DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

(LÍGUA INGLESA) 

Promover a educação em língua inglesa de 6ª a 9ª séries do Ensino 
Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar 
o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de 
estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 
Plena em Letras 
com Habilitação 

em Língua 
Inglesa. 

95 2313-35 

PROFESSOR DE 
LÍNGUA 

PORTUGUESA DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Promover a educação em língua portuguesa de 6ª a 9ª séries do 
Ensino Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; 
avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; 
registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver 
atividades de estudo; participar das atividades educacionais e 
comunitárias da escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 
Plena em Letras 
com Habilitação 

em Língua 
Portuguesa. 

96 2313-40 

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Promover a educação em matemática de 6ª a 9ª séries do Ensino 
Fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar 
o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de 
estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola. 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena em 
Matemática. 

97 2312-10 

PROFESSOR DE 
NÍVEL SUPERIOR 

DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  

(1º A 5º ANO) 

Ministrar aulas (comunicação e expressão, integração social e 
iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do Ensino 
Fundamental nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes e educação física. 
Preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos; 
participar na elaboração do projeto pedagógico; planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais. Atuar em reuniões 
administrativas e pedagógicas; organizar eventos e atividades 
sociais, culturais e pedagógicas. 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena em 
Pedagogia ou 

Normal Superior. 

98 2311-05 

PROFESSOR DE 
NÍVEL SUPERIOR 
NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Promover educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças 
de até cinco anos; cuidar de alunos; planejar a prática educacional e 
avaliar as práticas pedagógicas. Organizar atividades; pesquisar; 
interagir com a família e a comunidade. 

Curso Superior 
em Licenciatura 

Plena em 
Pedagogia ou 

Normal Superior. 

99 3224-10 

PROTÉTICO 
DENTÁRIO 

(TÉCNICO DE 
PROTESE 

DENTÁRIA) 

Planeja o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em 
consultórios, clínicas, laboratórios de prótese em órgãos públicos de 
saúde. Previne doença bucal participando de projetos educativos e 
de orientação de higiene bucal. Confecciona e repara próteses 
dentárias humanas. Executa procedimentos odontológicos sob 
supervisão do cirurgião dentista. Administra materiais. Mobiliza 
capacidades de comunicação em educação em saúde, orientações e 
discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas 
e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico em 
Prótese Dentária. 

100 2515-30 PSICOLOGO 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos com a finalidade 
de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando 
conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo 
de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 
desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 
coordenar equipes e atividades da área e afins. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
em Psicologia 

com Registro no 
Conselho 

Competente. 

101 3714-10 
RECREADOR 

(ESPORTE E LAZER) 

Promover atividades recreativas diversificadas, visando o 
entretenimento, à integração e desenvolvimento social. Elaborar 
projetos e executar atividades recreativas; promover atividades 
lúdicas, estimulantes à participação; criar atividades recreativas e 
coordenar setores de recreação; administrar equipamentos e 
materiais para recreação. As atividades são desenvolvidas segundo 

Ensino Médio 
Completo. 
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normas de segurança. 

102 2611-35 REPÓRTER 

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar 
e organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, 
analisando e comentando os acontecimentos. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo ou setor por determinação superior 
imediato. 

Curso Superior 
Completo em 
Comunicação 

Social/Jornalismo 
ou Registro 

Profissional na 
Delegacia 

Regional do 
Trabalho na 

função. 

103 2611-35 
REPÓRTER 

CINEMATOGRÁFICO 

Recolher e registrar através de imagens e de sons, informações e 
notícias a serem difundidas dos acontecimentos. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo ou setor por determinação superior 
imediato. 

Ensino Médio 
Completo, 
Formação 

específica na 
área de 

cinegrafia. 

104 2618-20 
REPÓRTER 

FOTOGRÁFICO 

Recolher e registrar através de imagens, informações e notícias a 
serem difundidas dos acontecimentos. Criar imagens fotográficas de 
acontecimentos, pessoas, paisagens, objetos e outros temas, em 
branco e preto ou coloridas, utilizando câmeras fixas (de película ou 
digitais) e diversos acessórios. Revelar e retocar negativos de filmes 
ou câmeras digitais, tirar, ampliar e retocar cópias, criar efeitos 
gráficos em imagens obtidas por processos digitais e reproduzi-las 
sobre papel ou outro suporte. Executar demais atividades inerentes 
ao cargo ou setor por determinação superior imediato. 

Ensino Médio 
Completo, 
Formação 

específica na 
área de fotografia. 

105 7170-20 
SERVENTE DE 

OBRAS 

Auxiliar em edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; 
preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. 
Realizar escavações e preparar massa de 

Ensino 
Fundamental 

Completo. 

106 5171-10 
SOCORRISTA – 

BOMBEIRO CIVIL 

Prevenir situações de risco e executar salvamentos terrestres, 
aquáticos e em altura, protegendo pessoas e patrimônios de 
incêndios, explosões, vazamentos, afogamentos ou qualquer outra 
situação de emergência, com o objetivo de salvar e resgatar vidas; 
prestar primeiros socorros, verificando o estado da vítima para 
realizar o procedimento adequado; realizar cursos e campanhas 
educativas, formando e treinando equipes, brigadas e corpo 
voluntário de emergência. Possuir conhecimentos avançados em 
primeiros socorros, exercendo, também atividade de resgate, 
protegendo pessoas e patrimônio em qualquer outra situação de 
emergência. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 
de Bombeiro Civil 

e Primeiros 
Socorros 

(Obrigatório 
Certificado). 

107 3211-10 
TÉCNICO 

AGROPECUÁRIO 

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente 
produtores sobre produção agropecuária, comercialização e 
procedimentos de biosseguridade. Executar projetos agropecuários 
em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias, 
verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e 
infraestrutura. Promover organização, extensão e capacitação rural. 
Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver tecnologias 
adaptadas à produção agropecuária. 

Curso técnico 
agrícola ou em 
agropecuária. 

108 3252-05 

TÉCNICO DE 
CONTROLE DE 
QUALIDADE DE 

ALIMENTOS 

Realizar o trabalho de vistorias para controle da qualidade alimentos 
de produtos nas feiras, mercados e comércio em geral do município. 
Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
Técnico na área. 

109 3222-05 
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, 
clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, 
embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, 
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; 
prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 
enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, 
organizar ambiente de trabalho, dão continuidade aos plantões. 
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar 
relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes e familiares e com a 
equipe de saúde e realiza atividades de educação em saúde. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 

Técnico em 
Enfermagem com 

Registro no 
Conselho 

Competente. 
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110 2544-20 
TÉCNICO DE 
TRIBUTOS 
MUNICIPAL 

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; controlar a 
arrecadação e promover a cobrança de tributos, atender e orientar 
contribuintes. Executar demais atividades inerentes ao cargo ou 
setor por determinação superior imediato. 

Ensino Médio 
Completo. 

111 3222-05 
TÉCNICO EM 

HEMOTRANSFUSÃO 
(HEMOTERAPIA) 

Realizar coleta, analise e processamento de material biológico, 
orientar e verifica o preparo do paciente para o exame; Preparar 
meios de cultura, estabilizantes e hemoderivados. Realizar a 
hemotransfusão; Organizar e recuperar material de trabalho, 
lavando, secando, separando e embalando. Trabalhar em 
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de 
biossegurança. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico em 
Hemoterapia com 

Registro no 
Conselho 

Competente. 

112 3132-20 

TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

Consertar, instalar e realizar a manutenção corretiva, preventiva e 
preditiva de equipamentos de informática. Treinar, orientar e avaliar 
o desempenho de operadores. Estabelecer comunicação oral e 
escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e 
organizar o local de trabalho. 

Ensino Médio 
Completo e Curso 

Técnico em 
Informática. 

113 3242-05 
TÉCNICO EM 
PATOLOGIA 

CLINICA 

Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar 
amostras do material biológico e realizar exames conforme 
protocolo. Operar equipamentos analíticos e de suporte. Administrar 
e organizar o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e 
procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e 
biossegurança. Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita 
para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar 
os pacientes quanto à coleta do material biológico. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico em 
Patologia Clinica 
com Registro no 

Conselho 
Competente. 

114 3241-15 
TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; 
operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e 
gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. 
Preparar pacientes e realiza exames e radioterapia; prestar 
atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as 
atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. Mobilizar capacidades de 
comunicação para registro de informações e trocar informações com 
a equipe e com os pacientes. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico em 
Radiologia com 

Registro no 
Conselho 

Competente. 

115 3224-05 
TÉCNICO EM 

SAÚDE BUCAL 

Planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em 
consultórios, clínicas, laboratórios de prótese em órgãos públicos de 
saúde. Prevenir doença bucal participando de projetos educativos e 
de orientação de higiene bucal. Executar procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Mobilizar 
capacidades de comunicação de educação em saúde, orientações e 
discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas 
e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico em 
higiene dental 

com Registro no 
Conselho 

Regional de 
Odontologia - 

CRO. 

116 3516-05 
TÉCNICO EM 

SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e 
segurança no trabalho - SST; realizar vistoria, acompanhamento e 
avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações 
educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de 
perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação. 
Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; 
gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e 
recomendar medidas de prevenção e controle. 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico de 
Segurança no 

Trabalho. 

117 2140-10 
TECNÓLOGO EM 
AGROECOLOGIA 

Planejar, analisar, executar e monitorar sistemas de produção 
agropecuária no Município, considerando os aspectos de 
sustentabilidade econômica, ambiental, social e cultural de modo 
integrado. Atuar em conjunto às ações voltadas em propriedades 
rurais, cooperativas, associações, órgãos governamentais e não 
governamentais. Manejo ecológico de sistemas de produção 
(horticultura, fruticultura e silvicultura) e da agrobiodiversidade/ 
recursos naturais (solo, fauna, flora, recursos hídricos), processos de 
certificação de sistemas agroecológicos, gestão, processamento e 
comercialização da produção agropecuária ecologicamente correta, 
utilização de metodologias participativas na organização da 
produção e da pesquisa. Executar demais atribuições correlatas ao 
cargo. 

Curso Superior 
em Tecnologia 
em Agroecologia 
e Registro no 
Conselho 
Competente. 
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118 2239-05 
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de terapia ocupacional. Habilitar pacientes e clientes; 
realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e 
clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis; Desenvolver programas de prevenção, promoção de 
saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; 
administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar 
demais atividade da função. 

Curso Superior 
Completo em 

Terapia 
Ocupacional, com 

Registro no 
Conselho 

Competente. 

119 3123-20 TOPOGRAFO 

Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as 
características do terreno; Executar os trabalhos topográficos 
relativos a balizamento, colocação de estacas, pontos de 
georreferenciamento, referência de nível e outros; Realizar 
levantamentos topográficos na área demarcada, utilizando-se de 
equipamentos próprios; Registrar os dados obtidos nos 
levantamentos topográficos, anotando e ou transferindo dados de 
um equipamento para outro; 5. Elaborar cálculos topográficos, 
plantas, desenhos, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas, 
aerofotogrametria e georreferenciamento, indicando e anotando 
pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos; 
Providenciar o aferimento dos instrumentos utilizados; Manter 
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Curso técnico de 
nível médio em 
geomática ou 

correlatas como: 
téc. em geodésia 
e cartografia, téc. 
em agrimensura, 

téc. em 
hidrografia, téc. 
em topografia.  

120 5142-25 

TRABALHADOR DE 
SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DE 
AREAS PÚBLICAS 

(CAPINADOR) 

Realizar a limpeza de logradouros públicos por meio de capinação, 
aparar gramas e etc. Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

121 5174-20 VIGIA 

Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de edifícios 
públicos, percorrer sistematicamente e inspecionar suas 
dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, 
identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados; escoltar 
pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de 
trabalho. 

Ensino 
Fundamental 

Completo, Curso 
de Formação de 

Vigilantes 
devidamente 
credenciado. 

122 2233-10 ZOOTECNISTA 

Desenvolver atividades de pesquisa e extensão; fomentar produção 
animal; atuar nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e 
de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; 
assessorar a elaboração de legislação pertinente. Executar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

Curso Superior 
Completo em 

Zootecnia. 

 
Observação: A diferença no quantitativo de cargos descriminados e cargos previstos para 
concurso se da pela questão de lotação urbano e rural e cargos de áreas afins. 
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
CARGOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL E URBANA; CARPINTEIRO; COPEIRA – ZONA RURAL E URBANA; 
COVEIRO; COZINHEIRA – ZONA RURAL E URBANA; GARI; TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 

ÁREAS PÚBLICAS – CAPINADOR) 
 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; ortografia; letra e fonema, sílaba, divisão silábica, número silábicas, regras 
básicas de separação silábica, sílabas átonas e tônicas; acentuação, regras de acentuação, pontuação; Substantivos, artigo, pronomes, 
advérbios, adjetivos, preposições, numeral, verbos, conjunções, interjeições; Emprego de sinal, crase; plural e singular, sinônimos e 
antônimos; maiúsculas e minúsculas.  
 
Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como o espaço geográfico do Amazonas, Seus aspectos 
físicos, aspectos humanos, aspectos econômicos, aspectos culturais, aspectos históricos, tais como a formação do Estado do Amazonas, 
o período colonial, a ocupação da Amazônia, a colonização do Amazonas, Relações Internacionais, A Questões do Meio Ambiente no 
Amazonas, Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico, Desenvolvimento Sustentável, Os acontecimentos recentes de repercussões 
nacionais, Historia e Geografia do Município de Parintins - AM: Aspectos Gerais, população do município, história do município(criação, 
instalação e colonização), Poder Executivo e Poder Legislativo.  
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  
CARGOS (BOMBEIRO DE AERÓDROMO; ELETRICISTA; ENCANADOR; GUARDA CIVIL – RURAL E URBANA; MARINHEIRO 

FLUVIAL DE CONVÉS; MECÂNICO DE AUTO EM GERAL; MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE 
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MOTORISTA – CATEGORIAS B/C/D; MOTORISTA SOCORRISTA (BOMBEIRO) – CATEGORIA 

D; PEDREIRO; PINTOR DE OBRAS; SERVENTE DE OBRAS; VIGIA – RURAL E URBANO) 
 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; ortografia; letra e fonema, sílaba, divisão silábica, número silábicas, regras 
básicas de separação silábica, sílabas átonas e tônicas; acentuação, regras de acentuação, pontuação; Substantivos, artigo, pronomes, 
advérbios, adjetivos, preposições, numeral, verbos, conjunções, interjeições; Emprego de sinal, crase; plural e singular, sinônimos e 
antônimos; maiúsculas e minúsculas.  
 
Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como o espaço geográfico do Amazonas, Seus aspectos 
físicos, aspectos humanos, aspectos econômicos, aspectos culturais, aspectos históricos, tais como a formação do Estado do Amazonas, 
o período colonial, a ocupação da Amazônia, a colonização do Amazonas, o período colonial, Setor Energético do Amazonas, Relações 
Internacionais, A Questões do Meio Ambiente no Amazonas, Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico, Desenvolvimento Sustentável, As 
questões de segurança pública no Amazonas, Os acontecimentos recentes de repercussões nacionais, Historia e Geografia do Município 
de Parintins - AM: Aspectos Gerais, população do município, história do município(criação, instalação e colonização), Poder Executivo e 
Poder Legislativo.  
 

NÍVEL MÉDIO  
PARA TODOS OS CARGOS – (AGENTE DE PROTEÇÃO DE AEROPORTO; AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA – AGENTE DE 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL – ZOONOSES – URBANO; ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO –RURAL E URBANO; AUXILIAR 
DE BIBLIOTECA; DESENHISTA TÉCNICO – ARQUITETURA – CADISTA; DESPACHANTE OPERACIONAL DE VOO; 

DESPACHANTE DE VOO – SINALIZADOR DE AERONAVES; FISCAL DE AVIAÇÃO CIVIL – FISCAL DE PÁTIO; FISCAL SANITÁRIO 
E ENDEMIAS – FISCAL DE OBRAS; INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA – RURAL E URBANO; INSPETOR DE ALUNOS 

DE ESCOLAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO INFANTIL – RURAL E URBANO; INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM INFORMÁTICA – 
RURAL E URBANO; RECREADOR – ESPORTE E LAZER; REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO; SOCORRISTAS – BOMBEIRO CIVIL; 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL) 
 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Classe de palavras: Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. FONÉTICA: fonemas; encontros vocálicos e consonantais; 
dígrafos; sílabas; sílaba tônica. MORFOLOGIA: estrutura da palavra; formação das palavras; classe das palavras: substantivos, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo advérbio, preposição, conjunção e interjeição. SINTAXE: termos da oração; períodos da oração; 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; ocorrência de crase; pontuação; colocação das palavras. Emprego das letras e 
acentuação gráfica. Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, 
modos e vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Emprego 
dos sinais de pontuação. 
 
Conhecimentos Gerais: Historia e Geografia do Município de Parintins - AM: Aspectos Gerais, população do município, história do 

município(criação, instalação e colonização), Poder Executivo e Poder Legislativo. História, Geografia e Cultura  da Amazônia:Populações 

indígenas da Amazônia pré-colonial; A descoberta do rio Amazonas e as expedições exploradoras espanholas do Século XVI; Os 

portugueses e a ocupação do vale do Amazonas; Pedro Teixeira e a conquista portuguesa do rio Amazonas; Os indígenas e a questão 

das missões no vale amazônico; A revolta de Ajuricaba; A criação da Capitania de São José do Rio Negro; Lobo D’Almada; A Amazônia 

na Era Pombalina; A Comissão de demarcação de fronteiras e as fortificações pombalinas na Amazônia; Expedições exploradoras na 

Amazônia entre os séculos XVIII e XIX; A utilização da mão-de-obra indígena e africana no vale amazônico; A Amazônia e a 

independência do Brasil; A Amazônia sob o Império do Brasil; Tenreiro Aranha; Os presidentes da província do Amazonas; A navegação 

fluvial no vale amazônico; A abolição da escravidão no Amazonas; O ciclo da borracha nos séculos XIX e XX; Manaus na Era da Borracha  

-  a sociedade seringalista e a vida nos seringais; A economia do látex no Amazonas; O Amazonas na era republicana: a crise da 

borracha; A Amazônia na Era Vargas; A visita de Vargas ao Amazonas; A Guerra pela borracha; Os nordestinos na Amazônia; A 

Amazônia entre os anos 1950 a 1980; O período militar e os grandes projetos de colonização e ocupação do Vale Amazônico; Manaus e a 

zona de livre comércio; A expansão das fronteiras de ocupação agropastoril e madeireira no Amazonas; Os novos conflitos entre as 

populações tradicionais e as frentes de ocupação agropastoril e madeireira; A cultura amazônica – O Teatro Amazonas; A cultura cabocla; 

As tradições culturais de Parintins; As populações tradicionais do Amazonas e as áreas de proteção ambiental; Geografia do Amazonas: 
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O meio físico: relevo, clima, flora e hidrografia do Amazonas; População e Economia: os municípios do Amazonas, economia  do estado e 

população. O município de Parintins: localização, limites geográficos, população, gestão municipal, produção econômica, cultura e 

tradição.    

Noções  de  Informática:  Conceitos  básicos  de  operação  com  arquivos  em  ambientes  Windows;  Conhecimentos  básicos  de 
arquivos e pastas (diretórios); Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios; Conhecimentos básicos de editor 
de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e impressão; internet; Conhecimentos básicos de Excel, Word,  
Power  Point,  Bloco  de  Notas,  Internet  Explorer;  Ambiente  na  Web,  sites  de  busca,  navegadores.  Hardware: Conceitos básicos; 
Periféricos; Meios de armazenamento de dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Vírus e antivírus; Windows 7; Windows XP; 
Internet: Conceitos básicos e segurança. 
 

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
 

PARA TODOS OS CARGOS – (PROTÉTICO DENTÁRIO – TÉCNICO DE PROTESE DENTÁRIA; TÉCNICO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE DE ALIMENTOS; TÉCNICO DE ENFERMAGEM – RURAL E URBANA; TÉCNICO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; 

TÉCNICO EM HEMOTRANSFUSÃO – HEMOTERAPIA; TÉCNICO EM MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; TÉCNICO 
EM PATOLOGIA CLÍNICA; TÉCNICO EM RADIOLOGIA; TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; TÉCNICO AGROPECUÁRIO E 

TOPÓGRAFO) 
 

Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Classe de palavras: Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. FONÉTICA: fonemas; encontros vocálicos e consonantais; 
dígrafos; sílabas; sílaba tônica. MORFOLOGIA: estrutura da palavra; formação das palavras; classe das palavras: substantivos, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo advérbio, preposição, conjunção e interjeição. SINTAXE: termos da oração; períodos da oração; 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; ocorrência de crase; pontuação; colocação das palavras. Emprego das letras e 
acentuação gráfica. Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, 
modos e vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Emprego 
dos sinais de pontuação. 
 
Conhecimentos Gerais: Historia e Geografia do Município de Parintins - AM: Aspectos Gerais, população do município, história do 

município(criação, instalação e colonização), Poder Executivo e Poder Legislativo. História, Geografia e Cultura  da Amazônia:Populações 

indígenas da Amazônia pré-colonial; A descoberta do rio Amazonas e as expedições exploradoras espanholas do Século XVI; Os 

portugueses e a ocupação do vale do Amazonas; Pedro Teixeira e a conquista portuguesa do rio Amazonas; Os indígenas e a questão 

das missões no vale amazônico; A revolta de Ajuricaba; A criação da Capitania de São José do Rio Negro; Lobo D’Almada; A Amazônia 

na Era Pombalina; A Comissão de demarcação de fronteiras e as fortificações pombalinas na Amazônia; Expedições exploradoras na 

Amazônia entre os séculos XVIII e XIX; A utilização da mão-de-obra indígena e africana no vale amazônico; A Amazônia e a 

independência do Brasil; A Amazônia sob o Império do Brasil; Tenreiro Aranha; Os presidentes da província do Amazonas; A navegação 

fluvial no vale amazônico; A abolição da escravidão no Amazonas; O ciclo da borracha nos séculos XIX e XX; Manaus na Era da Borracha  

-  a sociedade seringalista e a vida nos seringais; A economia do látex no Amazonas; O Amazonas na era republicana: a crise da 

borracha; A Amazônia na Era Vargas; A visita de Vargas ao Amazonas; A Guerra pela borracha; Os nordestinos na Amazônia; A 

Amazônia entre os anos 1950 a 1980; O período militar e os grandes projetos de colonização e ocupação do Vale Amazônico; Manaus e a 

zona de livre comércio; A expansão das fronteiras de ocupação agropastoril e madeireira no Amazonas; Os novos conflitos entre as 

populações tradicionais e as frentes de ocupação agropastoril e madeireira; A cultura amazônica – O Teatro Amazonas; A cultura cabocla; 

As tradições culturais de Parintins; As populações tradicionais do Amazonas e as áreas de proteção ambiental; Geografia do Amazonas: 

O meio físico: relevo, clima, flora e hidrografia do Amazonas; População e Economia: os municípios do Amazonas, economia  do estado e 

população. O município de Parintins: localização, limites geográficos, população, gestão municipal, produção econômica, cultura e 

tradição.    

 
CONHECÍMENTOS ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO  

 
CARGO: CUIDADOR DE IDOSOS: A sociedade brasileira e o idoso; Postura ética profissional; Perfil do idoso brasileiro: situação familiar, 
social, educacional e econômico-financeira; Legislação; Manejo postural (transferência e posicionamento adequados (no leito, sentado, 
deitado e em pé); Prevenção de úlceras por pressão; Auxílio para a locomoção nas diversas condições (muletas, andadores, cadeiras de 
roda, etc.); Aspectos anatômicos e fisiológicos do envelhecimento; Doenças relacionadas ao envelhecimento; O cuidar: autocuidado, 
autonomia e independência, lazer e ocupações terapêuticas, cuidados higiênicos e conforto, atividades físicas, respeito à capacidade 
funcional, medicação, nutrição, saúde oral, sono, segurança e fatores de risco; Cuidados especiais; Situações de risco, prevenção e 
cuidado; Finitude e morte; Direitos e deveres dos cuidadores de idosos; Filmes sobre idosos. 
 
CARGO: PROTÉTICO DENTÁRIO – TÉCNICO DE PROTESE DENTÁRIA: Ética profissional; Material de prótese; aparelho ortodônticos; 
prótese total; prótese parcial removível; prótese parcial fixa; anatomia e escultura; consolidação das normas do CFO para os TPDs. 
Classificação dos dentes, características. Metoplástica, fundição, técnica de preparo, provisório. Encerramento de dentaduras, escultura e 
montagem dos dentes, ajuste da oclusão, inclusão, acrilização, recortes e polimentos. Aparelhos removíveis, técnica de construção. 
Metalocerâmica, fundição, técnicas de aplicação, acabamento. Equipamentos e instrumental. Materiais dentários. Considerações gerais 
da área. Noções gerais de confecção laboratorial de aparelho ortodônticos removíveis. Anatomia e escultura dental: descrição das 
características dos dentes permanentes e oclusão dentária. Passos laboratoriais em prótese parcial removível, fixa e total. Materiais 
dentários: cera, gesso, revestimentos fosfatados, materiais para fundição, resinas, porcelanas e soldas. Métodos de esterilização e 
higiene.  
 
CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS: Segurança e boas práticas de laboratório. Reagentes e preparo 
de soluções e meios de cultura. Química e bioquímica de alimentos. Microbiologia de alimentos: Fundamentos de microbiologia de 
alimentos; Métodos e técnicas microbiológicas aplicadas à microbiologia de alimentos; Ecologia microbiana dos alimentos; Contaminação 
e deterioração dos alimentos; Toxinfecções alimentares; Controle microbiológico de alimentos; Padrões microbiológicos. Análise de 
alimentos: Controle de qualidade analítica e segurança de qualidade analítica; Amostragem, preparo e preservação de amostras; 
Procedimentos gerais de análise de alimentos; Composição centesimal de alimentos; Análises no controle de qualidade de frutas e suco 
de frutas, mel, carnes, pescados e leite. Higiene e legislação de alimentos: Princípios e requisitos higiênicos na indústria de alimentos; 
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Tratamento e qualidade da água; Limpeza e sanitização na indústria de alimentos; Legislação de alimentos. Embalagens para alimentos. 
Métodos de conservação de alimentos. Análise sensorial de alimentos. Gestão da qualidade na indústria de alimentos. 
 
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Ética profissional; Higiene e Profilaxia; Segurança no Trabalho; Relações humanas no trabalho; 
Farmacologia; Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do trabalhador; Doenças ocupacionais; Enfermagem no trabalho; Atendimento 
de emergência e primeiros socorros; Psicologia aplicada; Enfermagem neuropsiquiátrica; Enfermagem em Saúde pública; Enfermagem 
cirúrgica; Enfermagem médica; Nutrição e dietética; Microbiologia e parasitologia; Anatomia e fisiologia humanas. Diretrizes e bases da 
implantação do SUS.  Noções de Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças.  Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais  de  
Saúde  –  Vigilância  em  Saúde.  Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde.  
 
CARGO: TÉCNICO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: Competência tributária, limitações da competência tributária. Direito tributário: 
legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária. Espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de 
melhoria, contribuições parafiscais. Competência tributária: União, Estados e Municípios. Princípios de direito tributário. Fato gerador. 
Sistema Constitucional Tributário. Repartição e distribuição das receitas tributárias. Imunidade tributária. Sujeitos ativo e passivo da 
obrigação tributária. Responsabilidade tributária. Constituição do crédito tributário – lançamento. Suspensão da exigibilidade do 
créditotributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário – Isenção e anistia. Código Tributário do Município de 
Parintins. 
 
CARGO: TÉCNICO EM HEMOTRANSFUSÃO – HEMOTERAPIA: Anemias. Hemoglobinopatias. Coagulopatias. Leucemias. Linfomas. 
Indicação de transfusão de hemocomponentes. Atendimento: reações transfusionais adversas. Imunohematologia básica. Hematoscopia.  
Exemplos de atribuições do perfil:Realizar atividades de responsabilidade técnica em agência transfusional. Assessorar no atendimento 
clínico ambulatorial e de hematologia laboratorial, com emissão de parecer técnico. 
 
CARGO: TÉCNICO EM MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Computadores padrão IBM PC: arquitetura e funcionamento, 
características de componentes de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada e saída, instalação 
e configuração de periféricos, instalação, configuração e manutenção de microcomputadores e impressoras. 2 Sistemas Operacionais 
Windows XP e Linux Ubuntu, instalação e configuração de suítes de escritório (MS-Office, Open Office), instalação e configuração de 
browser's (Internet Explorer e Mozilla Firefox). 3 Noções de redes de computadores: Topologias lógicas e físicas, protocolos TCP/IP,  
DNS, TELNET, FTP e HTTP, serviços (DHCP, WINS, DNS), administração de contas de usuários, fundamentos de rede locais 
(cabeamento comunicação, placas de redes, modens, hubs, switches, roteadores).  
 
CARGO: TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA: Fundamentos: identificação dos diversos equipamentos de um laboratório, sua utilização 
e conservação; balanças, estufas, microscópio, vidraria. Identificação dos métodos mais utilizados na esterilização e desinfecção em 
laboratório: autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes. Preparação de meios de cultura, soluções, reagentes e 
corantes. Manuseio e esterilização de material contaminado. Métodos de prevenção e assistência à acidentes de trabalho. Ética em 
laboratório de análises clínicas. Técnicas de lavagem de material em laboratório de análises clínicas. Noções de anatomia humana, para 
identificação de locais de coleta de amostras para análise. Biologia: técnicas bioquímicas indicadas no diagnóstico de diversas patologias 
humanas. Hematologia: conhecimento de hematologia aplicado á execução de técnicas de preparo de corantes, de manuseio correto de 
aparelhos e materiais, para fins de diagnóstico hematológico. Imunologia: técnicas sorológicas e de imunofluorescência que forneçam o 
diagnostico imunológico das doenças humanas. Microbiologia: microbiologia clinica, coleta, transporte e armazenamento de materiais, 
aplicação e execução de técnicas bacteriológicas para o diagnostico das doenças infecciosas, utilizando corretamente aparelhos e 
materiais: Parasitologia: conhecimentos teórico-prático de parasitologia aplicados à técnicas que identifiquem os protozoários, helmintos, 
hematozoários envolvidos em doenças humanas; Biossegurança. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; Uroanálise: 
conhecimento em coleta e preparo de exames de urina. 
 
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453, de 1 de junho de 
1998. Normas de radioproteção.Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. Efeitos biológicos das radiações. Operação de equipamentos 
em radiologia. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara clara – 
seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia.Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. 
Bases físicas e tecnológicas aplicadas a ressonância magnética. Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância 
magnética. Bases físicas e tecnológicas aplicadas a medicina nuclear. Protocolos de exames de medicina nuclear. Normas de 
radioproteção aplicadas à medicina nuclear. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. Processamento de imagens digitais. 
Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens. Equipamentos 
utilizados no processamento de imagens digitais. Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. Protocolos de operação de 
equipamentos de aquisição de imagem. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. 
Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e 
Segurança no Trabalho. Ética Profissional. 
 
CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Metodologias de identificação de demanda por cuidados em saúde. Metodologias de seleção de 
prioridades: indicadores demográficos, socioeconômicos, incidência e prevalência de doenças. Metodologias de avaliação das condições 
de saúde bucal: inquérito epidemiológico, levantamento epidemiológico, levantamento de necessidades e risco a doenças bucais. Cárie 
dentária: etiologia, etiopatogenia, tratamento e controle. Doenças periodontais: etiologia, etiopatogenia, tratamento, técnicas de controle 
de placa, raspagem e polimento coronário. Radiologia: técnicas de tomadas radiográficas de uso odontológicos, medidas de conservação 
do aparelho de RX, medidas de proteção ao usuário e operador. Cuidados pós-cirurgicos e remoção de sutura. Saúde bucal na atenção 
básica;  princípios gerais, características do  processo de trabalho; controle de infecção na prática odontológica. Ações de promoção de 
saúde a nível individual e coletivo (instruções básicas de higiene bucal: escovação, uso do io dental, controle e remoção da placa 
bacteriana e uso do flúor). Uso de fluoretos no Brasil. Anatomia e fisiologia da cavidade bucal, materiais, medicamentos e instrumental 
odontológico (preparo, manipulação, acondicionamento, transporte e descarte). 
 
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Ergonometria. Prevenção e controle de perdas. Administração e Legislação 
aplicadas.Princípios de tecnologia industrial. Psicologia e Segurança do Trabalho. Higiene e Medicina do Trabalho. Tecnologia e 
prevenção de combate a sinistros. Métodos e técnicas de Treinamento.  
 
CARGO: TÉCNICO AGROPECUÁRIO: Noções de administração rural, Noções de organizações sociais rurais, Crédito rural, 
Comercialização de produtos agropecuários, Agregação de valores aos produtos rurais, Industrias rurais, Programas oficiais de apoio ao 
meio rural, Projetos agropecuários, Noções de legislação ambiental, Noções de meio ambiente, Uso correto de defensivos agrícolas, 
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características das plantas, influencias do meio ambiente no cultivo de plantas, Origem e formação dos solos, Características dos solos, 
Noções de correção de solo e adubação, Preparo e conservação do solo, Cultivo de plantas anuais, semi-perenes e perenes (do preparo 
do solo à colheita), Noções para a criação de animais domésticos (bovinocultura:corte e leite, ovinos, caprinos, eqüinos, asininos, muares, 
peixes e abelhas), Noções de agrometereologia, Alimentação de inverno, Preparo e utilização correta de silagem, Noções de 
suplementação na alimentação animal. Mecanização agrícola, Unidades de medidas na agropecuária.  
 
CARGO: TOPÓGRAFO: Fundamentos básicos da Topografia: generalidades topográficas, definição, planos de projeção, ponto 
topográfico, alinhamento, poligonais, ângulos horizontais, estaqueamento; Azimute e rumo. Levantamento topográfico planimétrico. 
Escala. Coordenadas retangulares. Altimetria: plano de referência, cotas, referência de nível, nivelamento e contranivelamento 
geométrico. Cálculo de cadernetas de nivelamento, erros e tolerâncias, desenho de perfis longitudinais e transversais. Seções 
transversais. Nivelamento trigonométrico. Curvas de nível. Locações altimétricas e planimétricas. 

 
 

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Classe de palavras: Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. FONÉTICA: fonemas; encontros vocálicos e consonantais; 
dígrafos; sílabas; sílaba tônica. MORFOLOGIA: estrutura da palavra; formação das palavras; classe das palavras: substantivos, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo advérbio, preposição, conjunção e interjeição. SINTAXE: termos da oração; períodos da oração; 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; ocorrência de crase; pontuação; colocação das palavras. Emprego das letras e 
acentuação gráfica. Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, 
modos e vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Emprego 
dos sinais de pontuação.  
 
Conhecimentos Gerais: História, Geografia e Cultura  da Amazônia:Populações indígenas da Amazônia pré-colonial; A descoberta do rio 

Amazonas e as expedições exploradoras espanholas do Século XVI; Os portugueses e a ocupação do vale do Amazonas; Pedro Teixeira 

e a conquista portuguesa do rio Amazonas; Os indígenas e a questão das missões no vale amazônico; A revolta de Ajuricaba; A criação 

da Capitania de São José do Rio Negro; Lobo D’Almada; A Amazônia na Era Pombalina; A Comissão de demarcação de fronteiras e as 

fortificações pombalinas na Amazônia; Expedições exploradoras na Amazônia entre os séculos XVIII e XIX; A utilização da mão-de-obra 

indígena e africana no vale amazônico; A Amazônia e a independência do Brasil; A Amazônia sob o Império do Brasil; Tenreiro Aranha; 

Os presidentes da província do Amazonas; A navegação fluvial no vale amazônico; A abolição da escravidão no Amazonas; O ciclo da 

borracha nos séculos XIX e XX; Manaus na Era da Borracha  -  a sociedade seringalista e a vida nos seringais; A economia do látex no 

Amazonas; O Amazonas na era republicana: a crise da borracha; A Amazônia na Era Vargas; A visita de Vargas ao Amazonas; A Guerra 

pela borracha; Os nordestinos na Amazônia; A Amazônia entre os anos 1950 a 1980; O período militar e os grandes projetos de 

colonização e ocupação do Vale Amazônico; Manaus e a zona de livre comércio; A expansão das fronteiras de ocupação agropastoril e 

madeireira no Amazonas; Os novos conflitos entre as populações tradicionais e as frentes de ocupação agropastoril e madeireira; A 

cultura amazônica – O Teatro Amazonas; A cultura cabocla; As tradições culturais de Parintins; As populações tradicionais do Amazonas 

e as áreas de proteção ambiental; Geografia do Amazonas: O meio físico: relevo, clima, flora e hidrografia do Amazonas; População e 

Economia: os municípios do Amazonas, economia  do estado e população. O município de Parintins: localização, limites geográficos, 

população, gestão municipal, produção econômica, cultura e tradição.   História do Brasil: O período colonial: ocupação e colonização do 

Brasil pelos portugueses: O descobrimento, as Capitanias Hereditárias, os Governos Gerais, a economia colonial, Tratados de Limites,  as 

rebeliões nativistas  e revoltas coloniais, a crise do pacto colonial e a vinda da Família Real para o Brasil; O século XIX: A independência 

do Brasil, O primeiro reinado, O período regencial, o segundo reinado; A República Velha: A Constituição de 1891, Os governos 

republicanos, a economia cafeeira e o governo dos coronéis, a Revolta da Vacina, O Brasil na Primeira Grande Guerra, O Tenentismo, A 

Semana de Arte Moderna de 1922, a  crise da República Velha e a Revolução de 1930. A Era Vargas: A expansão para o Oeste, a 

industrialização, a Constituição de 1932, a industrialização do Brasil na Era Vargas, o Estado Novo, a Constituição de 1937, O Brasil na 

Segunda Grande Guerra, a queda de Getúlio Vargas; O período 1945/1964: a Constituição de 1946 e a democratização do país, os 

governos do período 1945/64. O Regime Militar de 1964/1985: As Constituições de 1966 e 1969, os governos militares, a doutrina da 

Segurança Nacional, a Guerrilha contra a ditadura, os projetos de desenvolvimento do Brasil sob o regime militar, a redemocratização do 

Brasil; O Brasil sob o regime democrático: A Nova República, os governos Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e 

Lula. A Constituição democrática de 1988; As políticas de combate à inflação e o Plano Real; Geografia do Brasil: O meio físico do Brasil: 

Formas de relevo, climas, formações vegetais, hidrografia do Brasil. Limites, fronteiras e localização geográfica do Brasil; Ecologia  e as 

Populações tradicionais brasileiras; Geografia Humana e Política do Brasil: Populações brasileiras: composição da população brasileira, 

taxas de crescimento das populações, IDH,  e desenvolvimento urbano; Divisão regional; Estados e municípios do Brasil; Geografia 

Econômica do Brasil: Produção agropastoril, extrativismo mineral e vegetal, transportes e meios de comunicação, industrialização e 

tecnologia. 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
 

(ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS; ANALISTA DE SUPORTE DE BANCO 
DE DADOS E SISTEMAS; ANALISTA EM TURISMO; ARQUITETO; ASSISTENTE SOCIAL; AUDITOR MUNICIPAL; BIBLIOTECÁRIO; 
BIÓLOGO; CONTADOR; ECONOMISTA; ENFERMEIRO; ENGENHEIRO AGRÔNOMO; ENGENHEIRO AMBIENTAL; ENGENHEIRO 

CIVIL; ENGENHEIRO DE PESCA; ENGENHEIRO FLORESTAL; FARMACEUTICO/BIOQUÍMICO/BIOMEDICO; FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAL; FISIOTERAPEUTA; FONOAUDIÓLOGO; GEÓGRAFO; GEÓLOGO; INTÉRPRETE DE LIBRAS; JORNALISTA; MÉDICO 

ANESTESISTA; MÉDICO CARDIOLOGISTA; MÉDICO CIRURGIÃO GERAL; MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA; 
MÉDICO DERMATOLOGISTA; MÉDIDO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA; 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA; MÉDICO GENERALISTA; MÉDICO GERIATRA; MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA; 

MÉDICO INFECTOLOGISTA; MÉDICO NEUROLOGISTA; MÉDICO OFTALMOLOGISTA; MÉDICO ORTOPEDISTA 
TRAUMATOLOGISTA; MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA; MÉDICO PEDIATRA; MÉDICO PEDIATRA – NEONATOLOGISTA; 

MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO UROLOGISTA; MÉDICO VETERINÁRIO; NUTRICIONISTA; ODONTÓLOGO; PEDAGOGO; 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO; PSICÓLOGO; REPÓRTER; TÉCNOLOGO EM AGROECOLOGIA; TERAPEUTA OCUPACIONAL; 

ZOOTECNICSTA): 
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CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: Planejamento: Caracterização da sociedade brasileira: dinâmica e estrutura 
demográfica, estrutura, classes e mobilidade social, desigualdades econômicas e sociais; pobreza; discriminação e exclusão social; 
distribuição de renda; violência; condições de vida e de trabalho; população rural e urbana; natalidade, mortalidade, gênero, raça e 
aspectos geracionais; expectativa de vida e envelhecimento populacional. Noções sobre desenvolvimento econômico no Brasil: 
transportes, telecomunicações, energia, indústria, agricultura; turismo; meio-ambiente. Noções de políticas sociais no Brasil 
contemporâneo: educação, cultura, saúde, trabalho e renda, assistência social, saneamento e habitação, segurança pública e direitos 
humanos. Planejamento Territorial: desigualdades regionais; desenvolvimento urbano brasileiro, organização rural. Dilemas atuais da 
agenda nacional: reforma previdenciária; reforma tributária; reforma fiscal; reforma política; reforma administrativa. Mensagem 
Presidencial do Plano Plurianual 2008-2011. O sistema de planejamento e orçamento federal (Lei 10.180/01), estrutura e competências do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Decreto 6.929/09). Teorias de Planejamento Governamental. O ciclo de gestão das 
políticas públicas: referencial teórico, conceitos básicos, e técnicas de elaboração, monitoramento e avaliação do PPA. Modelo de gestão 
do PPA 2008-2011 (Lei 11.653/08 e Decreto 6.601/08). Orçamento Governamental: Processo e etapas de intervenção do governo na 
economia brasileira. Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual. Orçamento público: conceitos e elementos básicos do orçamento público, orçamento tradicional, orçamento de base 
zero, orçamento de desempenho, orçamento-programa. Objetivos da política orçamentária. Classificação e conceituação da receita 
orçamentária brasileira. Classificação e conceituação da despesa orçamentária brasileira. Manual Técnico do Orçamento 2010. Integração 
planejamento e orçamento – Decreto nº 2.829, de 29/10/98 e Portaria nº 42, de 14/04/99. Orçamento público e os parâmetros da política 
fiscal. Ciclo orçamentário. Orçamento e gestão das organizações do setor público; características básicas de sistemas orçamentários 
modernos: estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de recursos (classificações orçamentárias); mensuração de 
desempenho e controle orçamentário. 
 
CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: Analisar e executar as atividades técnico-administrativas na área de Gestão de 
Pessoas, Concurso Público, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, Avaliação de Desempenho, Cargos e Salários e demais 
serviços na área, de acordo com as normas da Administração Pública. Exercer outras atividades correlatas. 
 
CARGO: ANALISTA DE SUPORTE DE BANCO DE DADOS E SISTEMAS: Conceitos de sistemas de computação. Organização de 
Computadores. Sistemas de numeração e representação de dados. SISTEMAS OPERACIONAIS: conceitos básicos; sistemas de 
arquivos; gerenciamento de dispositivos. REDES DE COMPUTADORES: conceitos básicos; redes locais e de longa distância; Arquitetura 
OSI da ISO; TCP/IP; topologias; protocolos; segurança. Arquitetura distribuída: principais conceitos e componentes; Modelo 
cliente/servidor. Conceitos de Internet, Intranet, Extranet. ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS: análise e projeto estruturado de 
sistemas; modelagem funcional; modelagem dinâmica; modelagem de dados;  Análise e projeto orientado a  objetos. BANCO DE DADOS: 
conceitos básicos; administração de dados; sistemas de gerência de banco de dados (SGBD); arquitetura de banco de dados; Banco de 
dados relacionais. Modelagem de dados. Conceitos de Data Warehouse, estruturas e aplicações. ENGENHARIA DE SOFTWARE: 
princípios de engenharia de software; processos de  software;  engenharia  de  sistemas  e  da  informação; gerenciamento  de  projetos  
de  software.  Gerenciamento de Projetos: conceitos básicos; planejamento, acompanhamento e controle. 
 
CARGO: ANALISTA EM TURISMO: Teoria do Turismo: Definições e conceitos; Evolução histórica, Origem do turismo. Manifestações da 
cultura popular e Patrimônio Cultural. Políticas públicas de proteção e incentivo cultural. Planejamento e fomento do Turismo. 
Segmentação do mercado turístico. Programas, pontos e roteiros Turísticos no Município de Parintins. Demanda turística internacional.  
Legislação Aplicada ao Turismo e Hospitalidade. Lazer e Entretenimento para Hotéis. Código de Defesa do Consumidor. Marketing 
promocional e atrativos locais. Mercado Turístico e Territórios: Comercialização do produto turístico. Impactos da exploração do espaço 
turístico. Paisagem: elementos básicos e propriedade. Gestão de eventos: estratégia, orçamento, estruturação. Política de solicitação, 
autorização e registro de eventos. Posicionamento de Marcas. Estratégia de comunicação. Gestão da Qualidade: Fundamentos e 
conceitos de qualidade; Origem e princípio da Qualidade Total; Gerência Estratégica para a Qualidade Total nos Serviços Turísticos; 
Satisfação do Cliente; Gerenciamento por fatos; Ferramentas básicas da Qualidade; Gerência Participativa; Melhoria contínua; ISO 9000 e 
os empreendimentos turísticos. Aspectos legais da atividade: Política Nacional de Turismo (Lei Federal N°. 11.771, de 17 de setembro de 
2008). Portarias do Ministério do Turismo. Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Atos e contratos  
administrativos. Empresa moderna e empresa humana. Relações humanas e interpessoais. Administração e organização. Plano 
estratégico de Marketing Turístico do Brasil, Conhecimento sobre a natureza, caracterização e tipologia de eventos, bem como sua 
importância para o setor turístico. Concepção de gestão de eventos, incluindo fases, processos de planejamento, organização, execução e 
avaliação. Contratação de empregado; Terceirização de serviços; Tributação e encargos sociais; Formas de atuação neste ramo de 
atividade; Práticas de cerimonial, protocolo e recepção de eventos. Conhecimento de viabilidade financeira, orçamentária e de serviços. 
Os serviços: conceito, significado e diferenciações. O papel dos serviços na economia e o reflexo do setor turístico sobre o 
desenvolvimento econômico. Os tipos de serviços e os possíveis mercados. O projeto das empresas de serviços em turismo. As 
operações de serviços: oferta e demanda, filas e relações de serviços. Serviço de classe mundial: a qualidade e melhoria dos serviços 
turísticos. Previsão de demanda para serviços. Modelos de filas. Planejamento de capacidade de serviços.Feiras: planejamento, 
organização e objetivos de uma feira, escolha da feira, formação do grupo de expositores, regras e critérios para a seleção capacitação e  
acompanhamento de expositores, visitas e reunião pós-feira.   
 
CARGO: ARQUITETO: Projeto de Arquitetura: métodos e técnicas de desenhos e projeto; programação de necessidades físicas das 
atividades, estudos de viabilidade técnica, financeira, informática aplicada à arquitetura, controle ambiental das edificações (térmico, 
acústico e luminoso). Normas técnicas; Projeto de Arquitetura; Conhecimento de AutoCad; Projetos complementares: especificação de 
materiais e serviços, dimensionamento básico, instalações elétricas e hidros sanitárias, elevadores, ventilação/ exaustão, ar condicionado, 
telefonia, prevenção contra incêndio .Programação, controle e fiscalização de obras: orçamento e composição de custos, levantamento 
quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. Projeto de Urbanismo e Paisagismo: métodos e técnicas de desenho e projeto 
urbano e de paisagismo, noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento, dimensionamento e programação de equipamentos 
públicos e comunitários, sistema viário, sistema de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental. Legislação 
de Parques e Jardins. Planejamento urbano: uso do solo, gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos 
ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos), aspectos sociais e econômicos do 
planejamento. Legislação Ambiental e Urbanística. Políticas Públicas de Preservação de ambientes históricas. Ética Profissional: 
Legislação referente à profissão de Arquiteto. Conhecimento sobre a legislação de entidades de classe profissional. Código de Ética 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL: Reforma Psiquiátrica no Brasil Recente; Serviço Social e intervenção na família; Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA); Estatuto do Idoso; Política de Seguridade e Previdência social; Atuação em Programa de Prevenção e Tratamento, 
no uso de álcool, tabaco e outras drogas; Serviço Social e saúde nas famílias de baixa renda. Elaboração de documentos técnicos; e 
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Serviço Social e interdisciplinaridade. Ética Profissional do Assistente Social.  A Questão Social: exclusão, desigualdade e violência 
doméstica. Lei Maria da Penha. Pesquisa Social. Interdisciplinaridade. Trabalho coletivo com grupos, famílias e redes sociais. A prestação 
de serviços e a Assistência Pública. Projetos e programas em Serviço Social. LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social. Sistema Único 
de Saúde. Educação em Saúde na Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. 
  
CARGO: AUDITOR MUNICIPAL: DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais da Constituição Brasileira. Controle de 
Constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais. Organização do Estado. Organização Política e Administrativa da União, Estados 
Federados, Municípios, Distrito Federal e dos Territórios. Intervenção Federal. Administração Pública: Servidores Públicos, Civis e 
Militares. Poder Legislativo. Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial da União. Das finanças públicas: 
Normas Gerais e Orçamentos. Princípios gerais da atividade econômica. Constituição Federal: Título III, Capítulo VII – Da Administração 
Pública. Código Penal Brasileiro: Título XI – Dos Crimes contra a Administração Pública – Capítulos I, II e II - A – arts. 312 a 337 - D. Lei 
nº 8.137, de 27/12/1990: Capítulo I, Seção II – Dos crimes contra a Ordem Tributária praticados por Funcionários Públicos.DIREITO 
ADMINISTRATIVO: Princípios da Administração Pública. Regime jurídico administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder 
discricionário, poder hierárquico, disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Órgãos, Entidades e Agentes Públicos. Centralização 
e Descentralização da atividade administrativa do Estado. Desconcentração. Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, 
Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista. Entidades paraestatais. Organizações Sociais. Atos 
Administrativos: fatos da Administração Pública, atos da Administração Pública e fatos administrativos. Conceito, formação, elementos, 
atributos e classificação dos atos administrativos. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Ato administrativo inexistente. Atos 
administrativos nulos e anuláveis. Teoria dos motivos determinantes. Revogação, anulação e convalidação do ato administrativo. Serviços 
Públicos: conceitos, classificação, regulamentação, controle, permissão, concessão e autorização. Responsabilidade civil do Estado. 
Controle Administrativo: conceito, tipos e formas. Controle Interno e Externo. Controle Parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas. 
Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional. Lei nº 8.429, de 02/6/1992 –Lei da Improbidade Administrativa. Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal – Decreto nº 1.171, de 22/6/1994. Processo Administrativo Federal (Lei 
nº 9.784, de 29/1/1999). Licitação e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666, de 21/06/1993). AUDITORIA: Finalidades e 
objetivos da Auditoria Governamental. Abrangência e atuação. Formas e Tipos: contábil, operacional, de gestão, financeira, patrimonial e 
de desempenho. Auditoria no Setor Público Federal: Sistemas de Controle Interno e Externo. Normas Brasileiras para o Exercício da 
Auditoria Interna. Normas Relativas à Pessoa do Auditor (independência, conhecimento técnico e capacidade profissional). Normas 
Relativas à Execução do Trabalho e à Opinião do Auditor. Objetivos Técnicas e Procedimentos de Auditoria: planejamento dos trabalhos, 
programa de auditoria, papéis de trabalho, testes de auditoria, amostragem e estatística em auditoria, eventos ou transações 
subsequentes, revisão analítica, entrevista, conferência de cálculos, confirmação, observação e procedimentos de auditoria em áreas 
específicas das demonstrações contábeis. Relatórios e Certificados de Auditoria. Tomada e Prestação de Contas. Lei nº 10.180, de 
06/02/2001. Decreto nº 3.591, de 06/09/2000. Instrução Normativa nº 01/2001, de 06.04.2001, publicada no DOU de 12/04/2001, e suas 
alterações posteriores. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA: Orçamento Público - Histórico; Conceito; Normas legais aplicáveis; 
Instrumentos de planejamento da Administração Pública; Princípios orçamentários; Créditos adicionais; Aspectos gerais sobre a execução 
do orçamento. Contabilidade Pública – Conceito; Campo de aplicação; Objeto da Contabilidade Pública; Regime contábil; Estágios de 
execução da receita e da despesa; Restos a pagar; Despesas de exercícios anteriores. Receita e Despesa - Receita; Conceito; 
Classificação da receita pública; Categoria econômica; Estágios da receita; Dívida ativa; Despesas; Conceito; Classificação; Categoria 
econômica; Estrutura programática da despesa; Estágios da despesa; Dívida flutuante e fundada; Operações de crédito por antecipação 
de receita orçamentária. Plano de contas: Tabela de Eventos e Sistemas Contábeis; Regras para classificação das contas; Estrutura do 
plano de contas; Noções sobre eventos; Sistema de contas. Balanços públicos –Conceitos; Balanço orçamentário; Balanço financeiro; 
Balanço patrimonial; Demonstração das variações patrimoniais. Lei nº 4.320, de 17/03/1964. Decreto - Lei nº 200, de 25/02/1967. Decreto 
93.872, de 23/12/1986. Instrução Normativa STN 01, de 15 de janeiro de 1997. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF: Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000. ECONOMIA: Microeconomia e Macroeconomia. Oferta e demanda. Tendências gerais da evolução 
do gasto público no mundo. Evolução da economia brasileira e da política econômica. 
 
CARGO: BIBLIOTECÁRIO: Recursos de informação disponíveis em bibliotecas. Qualidade no atendimento ao usuário. Regras de 
alfabetação. Noções básicas do funcionamento de biblioteca. Armazenamento e organização física de acervo. Documentação e 
Informação. Conceito, desenvolvimento e estrutura da documentação geral e jurídica. Fontes institucionais: centros, serviços e sistemas 
de documentação. Instrumentos da documentação: tipos de documentos. Processos e técnicas: seleção, tratamento (análise, 
armazenagem e recuperação) e disseminação. A normalização e as linguagens documentárias. Técnicas de elaboração de descritores, 
cabeçalhos de assuntos, vocabulário controlado. Mecanização e automação de serviços bibliotecários. Principais sistemas de informação 
automatizados: nacionais e internacionais. Informática: noções básicas. Organização e Administração de Bibliotecas: princípios básicos de 
OAB. Planejamento bibliotecário. Processamento Técnico de Informação: Classificação: classificação decimal universal: histórico, 
estrutura. Sinais e símbolos utilizados na CDU. Uso das tabelas auxiliares. Ordenação vertical e horizontal. Catalogação: AACR 2. Código 
de Catalogação Anglo-americano. Programas de entrada: autoria individual e múltipla, entidades coletivas, publicações periódicas, 
documentos legais (legislação e jurisprudência). Catalogação descritiva. Indexação e resumo: noções básicas. Bibliografia: ABNT. NBR 
6023. Agosto/1989. Referências bibliográficas. Referenciação de livros e publicações no todo e em parte (números especiais, 
suplementos), referenciação de artigos de periódicos. Referência: conceituação do serviço de referência. Atendimento a pesquisas e 
consultas. Estudo do usuário. Técnicas de busca: intercâmbio. Utilização de fontes gerais e jurídicas de informação, enciclopédia, 
dicionários, ementários, bibliografias, diretórios. Serviços de alerta e disseminação da informação. Consciência Profissional: legislação, 
ética, organismos de classe. 
 
CARGO: BIÓLOGO: Legislação Profissional. Ecologia ambiental: noções de ecologia, envolvendo os conceitos de ecossistema, cadeia e 
teia alimentar, relação entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição ambiental; Efeitos biológicos da poluição. Laboratório: 
equipamentos, materiais, reagentes, meios de cultura e soluções. Organização e controle de estoques de reagentes e equipamentos de 
laboratório de ensino de Biologia. Normas de assepsia. Amostragem. Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e 
atestados e registros legais. Métodos e Técnicas da Pesquisa Biológica. Biossegurança em laboratório. Biologia Celular e Molecular; 
Conceitos básicos de imunologia; Estrutura, função e produção de anticorpos; Testes sorológicos. Sistemas de grupos sangüíneos. 
Parasitologia e Microbiologia; Estrutura bacteriana, cultura e isolamento. Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus, 
bactérias e protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e Embriologia. Genética Geral. Bioquímica básica. Evolução. Ecologia 
Geral. Manejo de fauna.Técnicas de coleta e de preparo de material zoológico; Botânica Geral. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. 
Biotecnologia vegetal, animal, microbiana. Monitoramento ambiental. Avaliação de impactos ambientais. Valoração de danos ambientais. 
Legislação ambiental. Conservação de recursos naturais. Controle biológico de pragas e doenças. Ética profissional. 
 
CARGO: CONTADOR: Contabilidade Geral: conceito, objeto, finalidade, campo de aplicação e seus usuários; Princípios de Contabilidade; 
Regimes Contábeis: Competência, Caixa; Escrituração: conceito, método de escrituração, lançamentos, elementos essenciais e fórmulas 
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de lançamentos; Patrimônio: conceito, bens, direitos, obrigações, aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio, posição patrimonial e 
financeira, variações do patrimônio líquido; Contas: conceito, débito, crédito e saldo, classificação, funções e teorias; Contabilidade 
pública: conceito, elementos, características e classes. Contabilidade pública: campo de aplicação, objeto, fins e preceitos legais. O grupo 
econômico estatal: tipos de entidades que o compõe, características. Organismo financeiro. Patrimônio das empresas públicas: 
conceituação, aspectos qualitativo e quantitativo. Patrimônio financeiro e patrimônio permanente. Bens públicos. Dívida pública. Avaliação 
dos componentes patrimoniais. Critérios de avaliação e dispositivos legais. Gestão pública: características, processos fundamentais e 
processos acessórios de gestão. Período administrativo e exercício financeiro. Regimes contábeis. Gestão financeira. Controle interno e 
controle externo na administração pública: importância, finalidade, características. A contabilidade e a auditoria como instrumentos de 
controle. Prestação e julgamento de contas governamentais. Consolidação de balanços. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis 
às entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO); Lei de Orçamento 
Anual (LOA). Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
CARGO: ECONOMISTA: Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; Contas Nacionais no 
Brasil. Agregados Monetários. A teoria Keynesiana. Modelo IS-LM. Políticas Fiscais e Monetárias anticíclicas. Conceito de Déficit e Dívida 
Pública. Financiamento do déficit público no Brasil. A oferta e demanda agregada Relação entre taxas de juros e inflação. Relação entre 
salários, inflação e desemprego. Papel do Governo na economia: estabilização econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição 
de renda. O Balanço de Pagamentos. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC.  Economia do Setor Público: conceito de bem 
público; funções governamentais; princípios gerais de tributação; tendências gerais da evolução do gasto público no mundo. Conceitos 
básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominais e operacionais e resultado primário. Noção de sustentabilidade do 
endividamento público. Economia Brasileira: Economia Brasileira contemporânea: os planos de estabilização – Cruzado; Bresser, Verão, 
Collor e Real. Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-Plano Real: concepções, principais problemas, 
conquistas e desafios. O ajuste de 1999. O regime de metas de inflação. Evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 
80. Instrumentos de financiamento do setor público e Parcerias Público-Privadas (PPP). Desenvolvimento Econômico e Social: 
Transformações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no Brasil, Indicadores Sociais. O Índice de Desenvolvimento 
Humano e o IDHM. O papel das principais agências de fomento no Brasil (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da 
Amazônia). As funções da SUDAM. Lei Complementar n.° 101/2000 (Lei de responsabilidade na gestão fiscal). Lei Federal n.° 4.320/64 e 
suas alterações (estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). 
  
CARGO: ENFERMEIRO: Enfermagem em Saúde Pública; Exames de rotina; curativos; Técnicas de administração de medicamentos; 
Noções de farmacologia; Tipos de medicamentos; Afecções gastrointestinais; Afecções respiratórias; Afecções cardiovasculares; 
Afecções  hematológicas;  Distúrbios  metabólicos e endócrinos;  Afecções  renais; Problemas  neurológicos; Neoplasias; Assistência em 
ortopedia; 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. Fundamentos de Enfermagem; Ética 
Profissional; Enfermagem Médica-Cirúrgica; Enfermagem Materno-Infantil; Enfermagem no Programa de Assistência ao Adulto; 
Enfermagem de Saúde Pública; Aspectos do trabalho de enfermagem na saúde coletiva; Assistência de Enfermagem ao Paciente 
Psiquiátrico  Ambulatorial;  Administração  Aplicada  à  Enfermagem; Epidemiologia; Saneamento Básico; Políticas de saúde Pública; 
SUS: princípios e diretrizes; estrutura; gestão. Municipalização da Saúde; Lei 8.080/90. Lei 8.142/90. NOB – SUS 1/96. NOAS – SUS 01 
/02. 
 
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades 
químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas conservacionistas. Características químicas dos solos. 
Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos.  Clima. Variáveis climáticas. 
Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais.  
Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento.  Irrigação e 
drenagem.  A água no solo.  Relação solo-água-clima-planta.  Evapotranspiração.  Os métodos de irrigação.  Drenagem: princípios gerais; 
tipos  de  drenos.  Barragens de terra.  Características gerais.  Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e 
hidráulicas.  Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios 
fundamentais, macro e micro nutrientes.  Alimentos concentrados e volumosos.  A Aqüicultura.  Agroecologia.  Conceitos e princípios.  
Zoneamento agrícola. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. 
Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características gerais dos produtos.  
 
CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL: Noções em projetos ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. 
Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo - MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de 
águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e 
de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea. Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento 
ambiental. Noções de economia ambiental: Benefícios da política ambiental. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e 
desenvolvimento sustentável. Sistemas de gestão ambiental. Avaliação de desempenho Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Meio 
ambiente e sociedade: Noções de Sociologia e de Antropologia. Noções de valoração do dano ambiental. Conhecimento das normas ISO 
14000:2004. Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A variável ambiental nas organizações; Prevenção de 
poluição; Valorização, eliminação/tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental 
na concepção de materiais e produtos (eficiência energética, escolha de materiais, produção, embalagem, transporte, resíduos, utilização, 
reciclagem). 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL: Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações, instalações 
elétricas e hidro sanitárias – elaboração de termos de referência e projetos básicos. Projetos complementares: elevadores, ventilação-
exaustão, ar condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio – compatibilização de projetos. Especificação de materiais e serviços – 
caderno de encargos. Planejamento e programação de obras. Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento 
de obras. Construção: organização do canteiro de obras. Fiscalização: acompanhamento da aplicação de recursos, controle de materiais, 
controle de execução de obras e serviços, traços e consumo de materiais. Topografia: dados técnicos para o projeto - levantamento 
planialtimétrico: poligonais; levantamento altimétrico: perfis, curvas de nível. Noções de irrigação, pavimentação de vias, terraplenagem e 
drenagem, de hidráulica, de hidrologia e solos. Legislação e engenharia legal. Licitações e contratos: Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, legislação específica para obras de engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de 
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orçamento público. Elaboração de orçamentos. Noções de segurança do trabalho, principais NBRs. Saneamento básico. Noções 
referentes a acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos/industriais. Noções de 
hidrogeologia. Noções de Hidráulica. Noções de drenagem de águas pluviais. Noções de mecânica dos solos. Aplicação de modelos 
matemáticos para escoamento em meios porosos. Noções de mecânica dos fluidos e hidráulica de canais condutos livres e forçados. 
Instalações hidráulicas prediais; Instalações sanitárias; Meio Ambiente; Sistema de Tratamento de água potável; Sistema de poços 
artesianos; Sistema de tratamento de esgotos; Tratamento e incineração de lixo; Sistema de captação e drenagem de águas pluviais; 
Cronograma físico-financeiro; Orçamento de obras e de Serviços de Engenharia; Fluxograma de pagamentos de faturas. Reajustamento 
de preços; Controle de prazos; Medições de obras e serviços de engenharia; Código de ética Profissional. 
 
CARGO: ENGENHEIRO DE PESCA: Cultivo e exploração sustentável de recursos pesqueiros, fluviais e lacustres e sua industrialização. 
Aquicultura. Processamento de pescado. Monitoramento da pesca em reservatórios, lagoas e rios. Reprodução de espécies nativas da 
ictiofauna. Manejo e gestão dos estoques pesqueiros. Manejo da ictiofauna. Repovoamento de reservatórios, rios e lagoas com espécies 
nativas. Legislação da pesca. Noções básicas sobre as principais doenças veiculadas por pescados: tipos, causas, conseqüências e 
prevenção da transmissão. Normas de inspeção dos produtos e subprodutos de origem pesqueira: procedimentos e tecnologia adequados 
ao processamento, industrialização, conservação e estocagem. Noções das boas práticas e de análise de risco e pontos críticos de 
controle na industrialização de produtos pesqueiros. A água na indústria pesqueira: origem, qualidade e destino da água servida. 
Acondicionamento e destino do lixo na indústria de alimentos de origem pesqueira. Tecnologia básica, controle e avaliação higiênico-
sanitária nos estabelecimentos de processamento e estocagem de produtos e subprodutos de origem pesqueira e de seus derivados: 
matéria prima, manipuladores, utensílios e equipamentos, ambiente. Tópicos gerais da legislação federal sobre alimentos de origem 
pesqueira. 
 
CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL: ecologia florestal; solos florestais; botânica florestal; experimentação florestal; recuperação de 
áreas degradadas; sementes e viveiros; genética aplicada a engenharia florestal; tecnologia de madeira; microbiologia aplicada a 
engenharia florestal; melhoramento florestal; inventário florestal; métodos silviculturais; meteorologia e climatologia aplicada a engenharia 
florestal; hidrologia e bacias hidrográficas; estruturas de madeira; fitopatologia; manejo florestal; mecanização; agrossilvicultura; economia 
florestal; nutrição florestal; avaliação e perícia florestal; defesa florestal; preservação e secagem da madeira; incêndios florestais; 
conservação da natureza; política e legislação; extensão florestal; arborização urbana. Silvicultura: sementes, produção de mudas, 
viveiros florestais. Ecologia florestal: solos, relação solo-água-planta, sítios florestais, nutrição, controle ambiental. Edafologia: processos 
químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do solo. Implantação de povoamentos florestais: preparo de solo, plantio, 
espaçamento, tratos culturais. Proteção florestal: controle de pragas, doenças e incêndios florestais. Dendrometria: medições florestais, 
volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de crescimento de árvores. Inventário florestal: método aleatório e estratificado. 
Exploração florestal: colheita florestal, métodos manuais e mecanizados de colheita, máquinas e equipamentos, custos, rendimentos, 
recuperação de áreas degradadas. Economia florestal: custos, preços, mercado, juros, avaliação de viabilidade de projetos de 
investimentos, amortização, depreciação, crédito florestal. Manejo de bacias hidrográficas: diagnóstico de bacias, controle de erosão e 
torrentes, recuperação de bacias hidrográficas. Manejo florestal: desrama desbaste, rotação, sustentabilidade de produção, taxa de corte, 
planejamento florestal, plano de manejo, benefícios imateriais. Tecnologia da madeira: desdobro beneficiamento, preservação da madeira. 
Legislação: Código Florestal Federal, Código Florestal Estadual; Legislação Ambiental, Resoluções do CONAMA.  
 
CARGO: FARMACÈUTICO/BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO: Esterilização e desinfecção. Microbiologia. Parasitologia. Urinálise. Dosagens 
bioquímicas. Imunologia e Hematologia; Avaliação da função renal; Avaliação da função reprodutora masculina (dosagens hormonais, 
análise básica de sêmen, provas funcionais de espermatozóides, testes para separação de espermatozóides); Avaliação da função 
reprodutora feminina (dosagens hormonais e parâmetros de análise do muco cervical, teste de interação muco-sêmen); Diagnóstico 
laboratorial da uretrites e prostatites. Ética Profissional. Noções de química orgânica. Transformação de Energia nos Sistemas Vivos; 
Equação de NERNST; Eletrólitos; Ligações Covalentes: Homólise e Heterólise; Termodinâmica; Reagente Limitante; Interações 
Intermoleculares; Grau de Pureza; Patologia Renal; Preparo das soluções empregadas na coloração de GRAM. Farmacologia geral. 
Métodos fisiológicos aplicados à farmacologia. Ensaios biológicos. Estudo in vitro e in vivo. Penicilinas. Anestésicos. Cefalosporinas. 
Antibióticos. Receptores pré e pós-sinápticos. Interação droga-receptor. Líquidos nutridores. Farmacognosia. Sistema Único de Saúde - 
SUS.    
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL: Conhecimentos Específicos: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; 
Isenção dos contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia, Código de Postura Municipal; 
Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Constituição Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de 
atendimento ao público. 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA: Avaliação respiratória e tratamento; Fisioterapia para o paciente em quadro agudo na unidade de terapia 
intensiva respiratória; Fisioterapia para a criança com disfunção respiratória; Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca e 
abdominal alta; Classificação das técnicas de tratamento facilitadoras e inibidoras mais utilizadas; Estratégias para avaliação e 
planejamento do tratamento de problemas músculo-esqueléticos; Treinamento da marcha com dispositivos auxiliares; Introdução ao 
exercício terapêutico; Princípios para o tratamento de tecido mole, osso e problemas pós-cirúgicos; Fisioterapia nos problemas 
ortopédicos e traumatológicos; Princípios do exercício aeróbico; Ficar em pé precocemente; Vencendo a limitação dos movimentos, 
contraturas e deformidades; Avaliação funcional fisioterapêutica. Problemas de ombro ligados à hemiplegia; Fisioterapia no paciente com 
doença cardíaca e pulmonar; Fisioterapia no doente neurológico; Ética profissional. 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO: Conceito e tratamento: apraxia da fala, afasia. Prevenção e reabilitação. Disartria e dislalia. Disfonia. 
Aquisição e retardo de linguagem. Classificação de fissuras. Incompetência e insuficiência velo-faríngea. Distúrbios da voz e problemas 
associados. Leitura, escrita e dislexia. Definições, causas e atuação fonoaudiológica. Disfluência e gagueira. Audiologia clínica. 
Determinação dos limiares tonais por via aérea e via óssea logoaudimetria e imitanciometria métodos eletrofisiológicos de avaliação da 
audição: bera e emissões otoacústicas. Fonoaudiologia e saúde pública. Áreas de atuação. Outros assuntos relacionados diretamente 
com a área de atuação do cargo. Motricidade oral. Desenvolvimento das funções estomalognáticas. Princípios aplicados ao diagnóstico e 
tratamento miofuncional. Classificação, conceito, etiologia e reabilitação vocal. Fissuras labiopalatinas e insuficiência faringes. Atuação 
interdisciplinar. Sistema Único de Saúde-SUS. Ética Profissional. 
 
CARGO: GEÓGRAFO: Conceitos de Educação Ambiental. Georreferenciamento; Cartografia: Representações Cartográficas (croqui, 
planta, carta e mapa); Definição de Escala Gráfica e Numérica; Sistemas de Projeção Cartográficas (sistema de coordenadas geográficas 
– latlong, e sistema de coordenadas UTM); Confecção e Uso de Produtos Cartográficos; Linguagem Cartográfica (semiologia gráfica – 
convenções, legenda elementos essenciais da representação). Sensoriamento Remoto e interpretação de imagens: Conceito e evolução 
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histórica do Sensoriamento Remoto; Fundamentos Físicos do Sensoriamento Remoto (Radiação Eletromagnética); Sistemas de 
Sensoriamento Remoto e suas características quanto à fonte de radiação, à natureza da radiação, à plataforma utilizada e ao tipo do 
sensor; Correções Geométricas (retificação e ortorretificação); Resoluções das imagens de sensoriamento remoto (espacial, espectral, 
radiométrica e temporal); Noções de Fotogrametria Digital; Noções de Processamento Digital de Imagens (PDI), fotointerpretação e 
interpretação de imagens digitais; Conhecimentos em ENVI, ERDAS, SPRING e GRASS. Geoprocessamento: Noções de informática 
(hardware, software, internet e rede); Tipos de dados espaciais, compatibilidades e potenciais de aplicação; Noções conceituais de 
Metadados e Infra-estrutura de dados espaciais; Fontes de dados espaciais na Internet e sua aquisição; Organização de Bases de dados 
espaciais; Elaboração de mapas a partir de softwares SIG; Noções de Análise Espacial e Geoestatística; Conhecimento em ArcGIS, QGIS 
e TerraView. 
 

CARGO: GEÓLOGO: Estrutura e composição interna da Terra. Tectônica de placas, orogênese, atividades vulcânicas e estruturas 

geológicas. Mineralogia e classificação das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Intemperismo, formação de regolito, 
pedogênese, processos erosivos e de posicionais. Ciclo hidrológico e água subterrânea. Ambientes de sedimentação, tipos de depósitos 
sedimentares e suas estruturas correlatas. Minerais metálicos não ferrosos: tipos de depósitos e principais aplicações. Minerais 
energéticos e minerais como insumos industriais, na construção civil e agricultura. Conceituação, classificação,  aspectos legais, 
conservação dos recursos minerais. As atividades de mineração e o desenvolvimento sustentável: impactos ambientais, indicadores de 
sustentabilidade e ordenamento do território. Sistemas de Informação Geográfica e Sensoriamento remoto: bases teóricas e aplicações 
em geologia. 
 
CARGO: INTÉRPRETE DE LIBRAS: Língua de Sinais - expressão e recepção (fluência na tradução e interpretação de uma língua para 
outra - Língua de Sinais e Língua Portuguesa); Conhecimento das implicações da surdez no desenvolvimento do indivíduo surdo. Noções 
de linguística e de técnicas de interpretação. Legislação específica de Libras - Legislação de Libras. Lei nº. 10.436 de 24 de abril de 2002. 
Decreto nº. 5.626, DE 22/12/2005; Abordagem educacional e cultural do surdo no mundo; A Educação do Indivíduo Surdo no Brasil; Ética 
profissional do tradutor / intérprete de Libras; Compreensão da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 
  
CARGO: JORNALISTA: Fundamentos da Comunicação: Teoria da Comunicação e Sociologia da Comunicação. Comunicação e 
jornalismo: Modelos teóricos de comunicação e os processos de significação. Articulação dos códigos comunicacionais nas novas 
mídias..As diversas formas de jornalismo (on-line, rádio-jornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário) e seu papel no mundo 
global. Perfil do jornalismo e da publicidade com o advento das novas tecnologias. Perfil da propaganda institucional e educativa. Técnicas 
básicas de redação publicitária. O profissional de imprensa e as novas tecnologias. As informações e a sua extensão: política editorial; 
editoriais (tipos comuns e especiais). Reportagem: modalidades. Titulação. Edição: sistemas de fechamento, possibilidades técnicas. O 
texto jornalístico: características. Assessoria de imprensa: atividades e o papel do assessor nos órgãos públicos. Jornalismo: Redação e 
Edição Jornalísticas. Edição e Produção Gráficas. Produção Audiovisual. Técnica de Reportagem. Radio - jornalismo. Telejornalismo. 
Ética e Legislação Jornalística. Temas Emergentes da Comunicação: novas tecnologias de comunicação, comunicação online, mídias web 
e digitais. Política, Economia, Negócios e Cultura. 
 
CARGO: MÉDICO ANESTESISTA: Ética Médica e Bioética. Responsabilidade Profissional do Anestesiologista; Organização da SBA, 
Risco Profissional do Anestesiologista; Preparo Pré-Anestésico; Sistema Cardiocirculatório; Sistema Respiratório; Sistema Nervoso; 
Farmacologia Geral; Farmacologia dos anestésicos Venosos; Farmacologia dos Anestésicos Inalatórios; Farmacologia do Sistema 
Respiratório; Farmacologia do Sistema Cardiovascular; Farmacologia do Sistema Nervoso; Transmissão e Bloqueio Neuromuscular; 
Anestesia Venosa; Física e Anestesia; Anestesia Inalatória; Bloqueio Periférico; Recuperação Pós - Anestésica; Monitorização; Parada 
Cardíaca e Reanimação; Sistema Urinário; Sistema Digestivo; Sistema Endócrino; Autacóides Derivados dos Lipídios; Metabolismo; 
Reposição Volêmica e Transfusão; Anestesia em Urologia; Metodologia Científica; Anestesia para Cirurgia Abdominal; Anestesia em 
Ortopedia Anestesia e Sistema Endócrino; Anestesia em Obstetrícia; Anestesia em Urgências e no Trauma; Anestesia para Oftalmo e 
Otorrino; Anestesia para Cirurgia Plástica e Buco Maxilo; Facial; Anestesia em Geriatria; Anestesia para Cirurgia Torácica; Anestesia e 
Sistema Cardiovascular; Anestesia para Neurocirurgia; Anestesia Ambulatorial; Anestesia para Procedimentos fora do Centro Cirúrgico; 
Complicações da Anestesia; Choque; Terapia Intensiva; Suporte Ventilatório; Dor; Hipotermia e Hipotensão Arterial Induzida; Anestesia 
para Transplantes. 
  
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA: Risco Cardiovascular – Classificação. Estratificação de risco. Fluxograma de classificação de risco 
vascular. Avaliação clínico-laboratorial. Escore de risco global. Escore Framingham Revisado para Homens. Escore Framingham 
Revisado para Mulheres. Prevenção clínica da doença cardiovascular e cerebrovascular. Intervenções preventivas. Prevenção não-
farmacológica: Alimentação saudável. Controle de peso. Álcool. Atividade Física. Tabagismo. Prevenção farmacológica: Anti-
hipertensivos. Aspirina. Hipolipemiantes. Fármacos hipoglicemiantes. Vacinação contra influenza. Terapia de Reposição hormonal. 
Abordagem integrada das intervenções. Hipertensão arterial sistêmica. Distúrbios do sistema cardiovascular: abordagem ao cliente 
cardiopata, exame físico do sistema cardiovascular, eletrocardiografia, imageamento cardíaco não-invasivo, ecocardiografia, cardiologia 
nuclear, angiografia e cateterismo cardíaco diagnósticos. Distúrbios do ritmo: bradiarritmias, distúrbio do nó sinoartrial, distúrbios da 
condução AV, taquiarritmias. Distúrbios do coração: função miocárdica normal e anormal, insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, 
cardiopatias congênitas no adulto, febre reumática, cor pulmonale, miocardiopatias e miocardites, doença pericárdica, tumores cardíacos, 
manifestações cardíacas de doenças sistêmicas, lesão cardíaca traumática. Doenças vasculares: a patogenia da aterosclerose, 
prevenção e tratamento da aterosclerose,infarto agudo do miocárdio, cardiopatia isquêmica, revascularização coronária percutânea, 
doença vascular hipertensiva, doenças da  aorta, doenças vasculares dos membros. Arritmias cardíacas. Parada cardiorrespiratória. 
Síndromes coronarianas agudas. Insuficiência cardíaca congestiva. Miocardites. Doenças do pericárdio. Avaliação pré-operatória. Ética 
Profissional.  
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle 
hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de 
sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de 
urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Parede abdominal. Omento. Mesentério e Retroperitônio. Hérnias 
da parede abdominal. Choque. Traumatismo abdominal. Síndrome compartimental do abdome. Traumatismo torácico. Traumatismo do 
pescoço. Urgência: abdome agudo. Doenças que simulam abdome agudo. Apendicite aguda. Ulcera péptica perfurada. Pancreatite 
aguda. Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. Doença diverticular dos cólons. Diverticulite. Coleciste. Litíase biliar. Retocolite 
ulcerativa. Doença de Crohn. Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo cranio-encefalico e raqui-medular.  Vídeo laparoscopia 
diagnostica e cirúrgica. Hipertensão porta e cirrose.  Queimaduras. Urgências cardiorrespiratórias. Sistema de atendimento pré-hospitalar. 
Resposta metabólica ao trauma. Hemorragia digestiva. Doenças das vias biliares  
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CARGO: MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção 
das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de 
aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, 
bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema 
Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses 
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema 
endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. 
Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, 
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso 
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e 
Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, 
anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de mama intercorrências no ciclo 
gravídico. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Normas e Diretrizes do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do 
P.A.C.S; 
 
CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA: O paradigma da promoção da saúde. Anatomia e fisiologia da pele; Semiologia cutânea; 
erupções eczematoses; erupções eritematoescamosas; erupções eritemato-pupúricas; erupções paplo- pruriginosas, erupções vésico-
bolhosas, erupções por drogas e toxinas; acne: erupções acneiformes; afecções ulcerosas; onicoses; Lupus eritematoso, dermatomiosite, 
esclerodermias e doenças do tecido conectivo; piodemites; DST: hanseníase; micoses supreficiais e profundas; Leinshmaniose 
tegumentar americana; dermatoviroses; tumores benignos e malignos da pele. 
 
CARGO: MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA: Bases físicas do 
ultrassom. Técnica e equipamentos.Indicações do uso de transdutores de baixas e altas frequências e transdutores intracavitários. 
Anatomia ultrassonográfica. Ultrassonografia do fígado, vesícula e vias biliares. Ultrassonografia pancreática. Ultrassonografia do baço. 
Ultrassonografia dos rins e bexiga. Ultrassonografia do baço, adrenais e retroperitônio. Ultrassonografia de Vasos abdominais. 
Ultrassonografia da próstata evesículas seminais. Ultrassonografia intervencionista. Ultrassonografia Obstétrica-Anatomia, Avaliação da 
idade gestacional, Perfil biofísico fetal, Abortamento, Doença trofoblástica, Gestação ectópica, Crescimento intrauterino retardado, 
Malformações fetais, Placenta e cordão, Intercorrenciais clínicas de gravidez, Pós-parto. Ultrassonografia pélvica e transvaginal. 
Ultrassonografia retal. Ultrassonografia de estruturas superficiais - Tireoide, pescoço, mamas, glândulas salivares, testículos, órbitas, 
linfonodos. Noções de Dopplerfluxometria. Ética profissional.  
 
CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA: Abordagem ao cliente com doença gastrintestinal. Endoscopia gastrintestinal. Doenças 
do esôfago. Doença ulcerosa péptica e distúrbios relacionados. Distúrbios da absorção. Doença inflamatória intestinal. Síndrome do cólon 
irritável. Distúrbios diverticulares, vasculares e outros do intestino e peritônio. Obstrução intestinal aguda. Apendicite aguda. Abordagem 
ao cliente com doença hepática. Avaliação da função hepática. Metabolismoda bilirrubina e as hiperbilirrubinas. Hepatite viral aguda. 
Hepatite tóxica e induzida por drogas. Hepatite crônica. Doença hepática alcoólica. Cirrose e suas complicações. Doenças infiltrativas, 
genéticas e metabólicas que afetam o fígado. Transplante de fígado. Doenças da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem ao 
cliente com doença pancreática. Pancreatite aguda e crônica.  
 
CARGO: MÉDICO GENERALISTA: Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica 
e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão 
pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e 
colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e 
crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, 
tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas suprarrenais, distúrbios das glândulas paratireoides. Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 
Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Programas de Saúde 
do Ministério da Saúde; Politica de Saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde (SUS); Municipalização da Saúde. NOB 96 e NOAS/2001; 
Normas Operacionais de Assistência a Saúde: NOAS; Indicadores de Saúde Gerais e Especificas; Direito do Usuário SUS – Cartilha do 
Ministério da Saúde. Principais Doenças. Código de Ética Médico. 
  
CARGO: MÉDICO GERIATRA: Bioética; Fundamentos de Gerontologia; Biologia do Envelhecimento; Aspectos Demográficos e 
Epidemiológicos do Envelhecimento; Políticas Públicas de Atenção ao Idoso; Avaliação Funcional, Nutricional e Cognitiva do Idoso; 
Geriatria Clínica; Gerontologia Social; O Idoso e a Família; Atenção Integrada à Saúde do Idoso; Envelhecimento Ativo e Saudável. 
 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA: Antibioticoterapia. Atendimento ao politraumatizado. Choque. Código de Ética 
Médica. Diabetes Mellitus. Distúrbios hidro-eletrolíticos e ácidos-básicos. Doenças de Notificação compulsória. Hipertensão arterial 
sistêmica. Insuficiência coronariana. Legislação do Sistema Único de Saúde-SUS. Preenchimento da declaração de óbito. Síndrome de 
Imunodeficiência adquirida. Anomalias do desenvolvimento genital. Alterações menstruais. Síndrome do climatério. Hemorragia uterina 
disfuncional. Vulvovaginites. Esterilidade. Incontinência uretral. Mioma do útero. Tumores uterinos. Tumores da vulva. Tumores do ovário. 
Patologia mamária. Métodos anticoncepcionais. Obstetrícia normal. Uso de medicamentos na gravidez. Trabalho de parto prematuro. 
Prenhez ectópica. Síndromes hemorrágicas gestacionais. Diabetes gestacional. Hipertensão arterial e gravidez. Partograma e 
monitorização fetal. Doença trofoblástica. Amniorrexis prematura. Infecções puerperais. Abortamento. AIDS na gestação. Legislação do 
Sistema Único de Saúde-SUS. Código de Ética Médico. 
 
CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA: Doenças transmissíveis: conceitos básicos e gerais, agentes etiológicos e transmissão, 
mecanismos da defesa antiinfecciosa, patogênese e patologia, quadro clínico e terapêutico, diagnóstico diferencial, exames 
complementares inespecíficos e específicos, epidemiologia e vigilância epidemiológica, profilaxia. Quadros infecciosos específicos e 
sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos, ectoparasitoses. Infecção hospitalar. Imunização ativa e 
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passiva. Acidentes causados por animais peçonhentos. Destaques a: doenças transmissíveis no Brasil, doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) HIV/ AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, hepatites virais, tuberculose, cólera, dengue, meningites, 
doenças exantemáticas, antimicrobianos. Critérios diagnósticos e cadeia epidemiológica das infecções hospitalares. Métodos de vigilância 
epidemiológica – Indicadores epidemiológicos. Controle de surtos. Higiene hospitalar. Lavanderia. Classificação de artigos hospitalares – 
Desinfecção por métodos físico e químicos. Anti-sepsia. Esterilização por métodos químicos e físicos. Conceitos básicos de microbiologia 
no controle das infecções hospitalares. Coleta e transporte de amostras em Microbiologia. Farmácia e controle de infecção hospitalar. 
Risco de infecção ocupacional. Isolamento/ precauções. Racionalização de antimicrobianos. Infecção do trato urinário. Infecção da 
corrente sanguínea. Infecções hospitalares em neonatologia. Infecção do sítio cirúrgico. Infecção respiratória. Questões e soluções 
práticas do controle de infecção/ Legislação – Funções e operacionalização da CCIH. 
 
CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA: Liquor; Dor; Cefaleia; Demência; Epilepsia; Doenças Musculares; Síndromes Radiculares; 
Neuropatias Periféricas; Síndromes Extra Piramidais; Coma; Hipertensão intracraniana; Processos Expansivos; Ave; Tce; Trm; 
Neurofisiologia; EEG. 
  
CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das 
ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Técnica cirúrgica. Afecções do trato uveal: irites, 
iridociclites, coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico, perimetria. Manifestações oculares nas afecções do 
sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples, congênito, agudo e secundário. Técnica cirúrgica. Estrabismo: fobias, tropias e paralisias 
oculares. Técnica cirúrgica. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações. Técnica cirúrgica da catarata. 
Afecções da retina: congênitas, traumáticas e vasculares. O descolamento e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. 
Alterações retinianas nas doenças em geral. Afecções das pálpebras: congênitas, traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, 
inflamatórias e tumorais. Afecções das vias lacrimais: congênitas, traumáticas e inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. 
Saúde pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular, epidemiologia das doenças oculares, prevenção da 
cegueira. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90; Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de 
Saúde.  
  
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA: Histologia e consolidação de fraturas; Embriologia óssea; Fisiologia óssea; 
Princípios de ética médica; Bioética; Princípios de biomecânica geral; Metodologia científica; Trauma básico; Princípios de osteossíntese e 
técnica “ao” Princípios de tratamento das fraturas fechadas; Princípios de tratamento das fraturas expostas; Complicações do tratamento 
de fraturas; Pseudoartroses; Fixadores externos; Princípios de coberturas cutâneas; Atendimento ao politraumatizado; Amputações e 
próteses; Infecções, doenças reumáticas e hematológicas; Osteomielite hematogênica aguda; Pioartrites; Osteomielites subaguda e 
crônica; Infecções específicas e não usuais; Infecções pós-traumática; Doenças reumáticas (artrite reumatóide, gota, soronegativas, etc); 
Hemofilia e hemopatias; Tumores; Tumores benignos; Lesões pseudotumorais; Tumores malignos; Ortopedia pediátrica; Marcha normal e 
patológica; Desenvolvimento postural; Princípios de órteses; Deformidades angulares e rotacionais dos membros inferiores; Discrepância 
dos membros inferiores; Pé torto congênito e pé cavo; Coalizão tarsal; Pé talus vertical, pé tálus oblíquo, metatarso varo e calcâneo valgO; 
Patologias neuromusculares e distrofias musculares; Artrogripose; Mielomeningocele; Paralisia cerebral; Paralisia obstétrica; Outras 
deformidades congênitas dos membros superiores; Outras deformidades congênitas dos membros inferiores; Distúrbios congênitos da 
osteogênese; Distúrbios metabólicos e endocrinológicos (raquitismo, escorbuto, paget, etc); Osteocondrites e osteocondroses; Displasia 
do desenvolvimento do quadril; Legg; perthes; calve; Epifisiolistese femoral proximal; Miopatias e neuropatias; Trauma infantil; Lesões 
epifisárias; Maus tratos na infância; Fraturas proximais do fêmur na criança; Fraturas do fêmur em crianças; Fraturas do tornozelo em 
criança; Fraturas do punho na criança; Fraturas do antebraço em crianças; Fraturas supracondilianas do úmero em crianças; Demais 
fraturas do cotovelo na criança; Ombro e cotovelo; Biomecânica e exame físico do cotovelo; Biomecânica e exame físico do ombro; 
Síndrome do impacto e lesões do manguito rotador; Ombro congelado; Tendinite calcárea do manguito rotador e do bíceps; Fraturas de 
clavícula e da escápula; Luxação acrômiocla; vicular e glenoumeral; Instabilidade glenoumeral; Fraturas proximais do úmero; Fraturas 
diafisárias do úmero; Fraturas distais do úmero e luxações do cotovelo; Fraturas da cabeça do rádio e olecrano; Biomecânica e 
artroplastia de ombro e cotovelo; Instabilidade do ombro; Epicondilites; Mão e microcirurgia; Exame físico e biomecânica da mão e punho; 
Fraturas dos ossos do antebraço; Fraturas distais do rádio no adulto; Fraturas do escafóide e ossos carpo; Instabilidade cárpica; Fraturas 
da mão; Luxações da mão; Lesões dos tendões flexores e extensores do punho e mão; Lesões do plexo braquial; instabilidades cárpicas; 
Artrite reumatóide na mão e punho; Lesões dos nervos periféricos Cobertura cutânea da mão; Síndromes compressivas dos nervos 
periféricos nos membros superiores; Afecções da rádioulnal distal; Impacto ulnocarpal; Artrodeses na mão e no punho; Microcirurgia, 
reimplantes; Lesão de ponta de dedo e cobertura cutânea da mão; Coluna; Biomecânica da coluna e exame físico; Lombalgias (adultos e 
crianças), psoíte e discite; Espondilolistese, diastematomielia e siringomielia; Escoliose idiopática e congênita; Cifose (scheuermann e 
congênitas); Hérnias discais (cervical, torácica e lombar); Cervicobraquialgias e síndrome do desfiladeiro torácico; Estenose do canal 
medular (cervical e lombar) e mielopatias; traumatismo; Raquimedular; Fraturas; luxações da coluna cervical; Fraturas da coluna tóraco; 
lombar e sacro; Síndrome da cauda equina; Cervicobraquialgias; Artrite reumatóide na coluna cervical; Anomalias congênitas da 
colunaQuadril; Exame físico e biomecânica do quadril; Necrose asséptica da cabeça femoral; Biomecânica dos materiais de implante; 
Artroplastia primária do quadril; Artroplastia de revisão do quadril; Fraturas do anel pélvico; Fraturas do acetábulo; Luxações do quadril e 
fraturas da cabeça do fêmur; Fraturas do colo do fêmur; Demais fraturas proximais do fêmur; Fratura diáfisária do fêmur Osteoartrose; 
Osteotomias do quadril; Impacto femuro acetabular; Joelho; Biomecânica e exame físico do joelho; Lesões ligamentares do joelho; Lesões 
meniscais e condrais; Lesões do aparelho extensor do joelho; Luxações do joelho; Lesões ligamentares crônicas do joelho; Cirurgia de 
reconstrução intra e extraarticular do lca; Cirurgia de reconstrução do lcp e canto pl ; Patologia fêmoro; patelar; Menisco discóide, 
meniscorrafia e cisto poplíteo; Osteoartrose, osteotomias e osteonecrose ; Artroplastia primária do joelho; Artroplastia de revisão do joelho; 
Fraturas da patela; Fraturas do planalto tibial; Fratura distal do fêmur; Patologias periarticulares do joelho; Artroscopia instrumental e 
princípios de artroscopia; Artroscopias das diversas articulações; Pé e tornozelo; Biomecânica e exame físico do pé; Fraturas dos ossos 
da perna; Fratura e luxação do tornozelo no adulto; Entorses do tornozelo fraturas do calcâneo; Fraturas do tálus e outros ossos do tarso; 
Lesões da articulação de lisfranc  Fraturas do antepé; Lesões osteocondriais; Lesões da unidade músculo; tendínea; Talalgias e 
metatarsalgias; Hallux valgus e deformidades dos dedos dos pés, hallux rigidus; Lesões esportivas do tornozelo e pé e calçados 
esportivos; Pé insensível; Pé cavo e deformidade dos dedos; Pé neuropático e diabético; Coluna; Biomecânica da coluna e exame físico; 
Lombalgias (adultos e crianças), psoíte e discite; Espondilolistese, diastematomielia e siringomielia; Escoliose idiopática e congênita; 
Cifose (scheuermann e congênitas); Hérnias discais (cervical, torácica e lombar); Cervicobraquialgias e síndrome do desfiladeiro torácico  
Estenose do canal medular (cervical e lombar) e mielopatias; traumatismo; Raquimedular; Fraturas; luxações da coluna cervical Fraturas 
da coluna tóraco; lombar e sacro; Síndrome da cauda equina; Cervicobraquialgias; Artrite reumatóide na coluna cervical; Anomalias 
congênitas da coluna. 
 



                                                                                                            
              

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº.001/2016 

 

 

52 52 

CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA: Código de Ética Médica; Doenças das fossas nasais e cavidades paranasais: 
Anatomia, fisiologia e propedêutica das fossas nasais; Rinites agudas e crônicas; Viroses das vias respiratórias; Alterações do olfato; 
Rinites específicas; Granulomatoses nasais; Anatomia e fisiologia dos seios paranasais; Diagnósticos por imagens; Sinusites agudas e 
crônicas; Correlações sistêmicas das sinusites; Complicações das sinusites; Imunologia elementar; Manifestações alérgicas 
nasossinusais; Rinite vasomotora; Neurectomia do Vidiano; Corpos estranhos; Malformação do septo nasal; Septoplastias; Ronco e 
síndrome de apnéia do sono; Rinoplasia estética; Blastomas nasais e paranasais.Doenças da Faringe: Anatomia, fisiologia e 
propedêutica; Anginas; Infecção focal; Patologia imunológica da faringe; Imunodeficiência; AIDS; Problema das amígdalas e vegetações 
adenóides; Blastomas da faringe.Doenças da Laringe: Anatomia e fisiologia; Laringites agudas e crônicas; Malformações congênitas; 
Fendas glóticas; Paralisias laríngeas; Noções de foniatria; A voz humana; Blastomas benignos de laringe; Câncer de laringe; 
Laringectomia total simples; Esvaziamentos cervicais (indicações e técnicas); Microcirurgia endolaríngea; Indicações de traqueostomia. 
Doenças do Sistema Auditivo: Anatomia e fisiologia da audição; Fisiologia vestibular; Semiologia da audição; Impedanciometria, 
Audiometria eletroencefálica; Otoemissões; Patologia do ouvido externo; Otites médias agudas; otites médias crônicas; Timpanoplastias; 
Otites médias serosa/secretora. Complicações das otites médias; Paralisia facial endotemporal; Paralisia de Bell; Fraturas do osso 
temporal; surdez infantil; Trauma sonoro; Labirintopatias vasculares e metabólicas; Surdez súbita; Cirurgia funcional das malformações 
congênitas dos ouvidos; Próteses auditivas; Otosclerose - tratamento cirúrgico; Doenças de Méniere; Outras causas de vertigem; 
Neuroma do acústico; Otoneurocirurgia - indicações. Antibióticoterapia em Otorrinolaringologia. 
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA: Crescimento e desenvolvimento: problemas do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido à 
puberdade (adolescência); imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios nutricionais: desidratação aguda por diarreia e 
vômitos; desnutrição protéico-calórica. Problemas neurológicos: meningites; meningoencefalites; tumores intracranianos; tétano; 
convulsões. Problemas oftalmológicos: conjuntivites; alterações oculares nas hipovitaminoses. Problemas do ouvido, nariz, boca e 
garganta: otites; infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; adenoidites. Distúrbios respiratórios: bronquiolite; bronquites; 
asma; tuberculose pulmonar; pneumonias; fibrose cística (mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas; endocardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas. Problemas do aparelho digestivo: vômitos e diarreia; diarreia crônica; 
doença celíaca; alergia alimentar; parasitoses intestinais; patologias cirúrgicas; hepatites. Problemas urinários: infecções do trato urinário; 
hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e glomerulopatias; síndrome nefrótica; refluxo vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. 
Problemas hematológicos: anemias carenciais; anemia aplástica; anemia falciforme; anemias hemolíticas; leucemias; púrpuras 
(trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia. Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: mononucleose; adenite cervical; toxoplasmose; 
calazar; blastomicose. A febre e as infecções na infância: a criança febril; febre tifóide; salmonelose; malária; brucelose; interpretação e 
conduta na criança com reação de Mantoux positivo; síndromes de deficiência imunológica na infância. Tumores na infância: tumor de 
Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma. Antibióticos e quimioterápicos. Problemas endocrinológicos: 
diabetes mellitus tipo hipotiroidismo congênito. Diabetes melittus infanto juvenil; Distúrbios hidroeletrolíticos; Meningoencefalite; 
Tuberculose; Hepatite aguda; Viroses agudas da infância; Parada cárdio-respiratória; Choque; Acidentes na infância: prevenção e 
tratamento; Crescimento e desenvolvimento intra-uterino; Icterícia neonatal; Distúrbios respiratórios do recém-nascido; Distúrbios 
metabólicos e hidroeletrolíticos do recém-nascido; Infecção neonatal; Infecção respiratória; Epidemiologia das doenças e agravos do 
recém nascido e infância; Deontologia. Legislação do Sistema Único de Saúde-SUS.  
  
CARGO: MÉDICO PEDIATRA – NEONATOLOGISTA: Atendimento do recém-nascido (RN) na sala de parto. Cuidados com o RN de 
baixo peso e normal. Asfixia perinatal. Distúrbios metabólicos do RN: hipoglicemia, RN filho de mãe diabética, distúrbios do cálcio e 
magnésio, sódio e potássio e acidose metabólica. Icterícia neonatal. Infecções congênitas, perinatais e neonatais. Afecções cirúrgicas no 
período neonatal. Patologia do lactente e da criança. Distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, choque, crise hipertensiva, 
insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, 
estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: 
acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo, insuficiência supra-renal. Distúrbios 
neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: 
glomerulopatias, infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, síndrome nefrótica. 
Distúrbios onco-hematológicos: anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos, síndromes 
hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática. Doenças infectocontagiosas: AIDS, diarreias 
agudas, doenças infecciosas comuns da infância, estafilococcias e estreptococcias, infecção hospitalar, meningoencegalites virais e 
fúngicas, sepse e meningite de etiologia bacteriana, tuberculose, viroses respiratórias. Acidentes: acidentes por submersão, intoxicações 
exógenas agudas. Reanimação neonatal. Alojamento conjunto. Bases práticas e fisiológicas do aleitamento materno. Seguimento do 
recém-nascido prematuro nos primeiros anos de vida. Exame físico e classificação do recém-nascido. Tocotraumatismos. Apneia do 
recém-nascido. Anemia. Policitemia. Trombocitopenias. Distúrbios hemorrágicos. Uso de sangue e derivados. Encefalopatia hipóxico-
isquêmica. Síndrome do desconforto respiratório neonatal. Pneumonia. Síndrome de aspiração meconial. Taquipneia transitória do recém-
nascido. Displasia broncopulmonar. Hipertensão pulmonar persistente neonatal. Síndromes de extravasamento de ar. Distúrbios do 
metabolismo da glicose. Recémnascido de mãe diabética. Distúrbios do metabolismo ácido-básico. Infecções congênitas perinatais: sífilis, 
rubéola, toxoplasmose, citomegalia, hepatites, doença de chagas. Afecções cirúrgicas do período neonatal. Morte cerebral no recém-
nascido. Afecções do trato urinário. Afecções neonatais do trato digestivo. Enterite necrosante. Afecções oftalmológicasdo recém-nascido. 
Retinopatia da prematuridade. Nutrição e avaliação nutricional do recém-nascido. Princípios de ventilação mecânica neonatal. Ventilação 
não-invasiva no recém-nascido: cpap. Terapia com surfactante exógeno. Afecções ortopédicas do recém nascido. Doença metabólica 
óssea do pré-termo. Afecções dermatológicas do período neonatal. Erros inatos do metabolismo. Principais síndromes genéticas 
neonatais. O recém-nascido de mãe dependente de drogas. Analgesia e sedação do recém - nascido. Aspectos epidemiológicos e 
mortalidade perinatal. Conceito de risco e identificação de grupos de risco neonatal. 

 
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA: Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 
substancia psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor [afetivos]. Transtornos neuróticos, 
relacionados ao estresse e somatoforme. Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. 
Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. 
Transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Legislação. Políticas Públicas 
do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção 
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
CARGO: MÉDICO UROLOGISTA: Anatomia; embriologia e anomalias do sistema geniturinário; Propedêutico urológico; Litiase e 
infecções do trato geniturinário; Traumatismo do sistema geniturinário; Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; 
Prevençãoediagnósticoprecocedostumoresdoaparelhogenitalmasculino;Bexiga; neurogênica; Doenças vasculares do aparelho 
geniturinário; Tuberculosedoaparelhogeniturinário;Doençasespecíficasdostestículos;Urgênciasdoaparelhogeniturinário;Doenças 
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sexualmente transmissíveis; Disfunção erétil; infertilidade; Cirurgias do aparelho geniturinário; cirurgias vídeo; laparoscópica; 
transplanterenal. 
  
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse 
na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos 
de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos 
de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); 
Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, 
microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para 
produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de 
produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de 
corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças 
transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de 
origem animal; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA: Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, recomendações 
nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; aleitamento natural; gestação e 
lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na infância e na adolescência; alimentação do 
idoso. Doenças nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas hospitalares 
nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. Métodos de 
assistência ambulatorial em nutrição. Noções de farmacologia: interações alimento-medicamento. Nutrição e Saúde Pública: noções de 
epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição protéico-calórica; diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância 
nutricional. Educação alimentar e nutricional. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e 
armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; higiene na manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores 
relacionados. Administração de serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos; planejamento e organização; supervisão 
e controles; cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia de alimentos: toxinfecções alimentares; 
controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética Profissional. 
 
CARGO: ODONTÓLOGO: Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames gerais e 
específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, tratamentos dos principais problemas, 
índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. 
Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-
maxilo-facial; periodontia; radiologia. Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. Odontopediatria e 
ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. 
Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A psicologia 
da dor-aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica restauradora. Importância de anamnese para 
diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e 
deodontologia. Regulamentação das normas de Biossegurança em odontologia. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Código de 
Ética. 
 
CARGO: PEDAGOGO: Fundamentos Históricos, Filosóficos e Políticos da Educação. Concepções Pedagógicas. Teorias Psicológicas e 
Educação. Legislação Educacional. Níveis e Modalidades de Ensino – estrutura e funcionamento: educação infantil, do ensino 
fundamental e médio, da educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante e do ensino superior. Gestão Educacional: 
Planejamento, projetos. Trabalho e Educação. O Plano Nacional de Educação. Políticas Públicas Educacionais: financiamento e 
Avaliação. Políticas de Avaliação Institucional: externa e interna. Educação, Direitos Humanos e Cidadania: diversidade cultural e inclusão 
social. 
 
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO: Direito Administrativo; Princípios Básicos da Administração; Princípios do Direito 
Administrativo; Estado, Governo e Administração Pública; Organização Administrativa – Órgãos, cargos e agentes públicos; Atos 
Administrativos; Licitação; Contratos Administrativos; Serviços Públicos; Bens Públicos; Limitações ao Direito de Propriedade; Intervenção 
na ordem Econômica; Responsabilidade Civil do Estado; Controle da Administração; Improbidade Administrativa; Processo Administrativo. 
Teoria Geral do Direito Administrativo. Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Servidores públicos em seus aspectos relevantes na 
Constituição Federal. Enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função da administração pública (lei nº. 
8.429/92). Lei nº. 9.605/98. Crimes de Agentes Políticos – Decreto Lei nº. 2.01/67. Lei Orgânica Municipal de Parintins. Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais de Parintins. Habeas Corpus – Habeas Datas – Mandado de Segurança Individual e Coletivo – Mandado de 
Injunção – Lei de Responsabilidade Fiscal – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Intervenção Administrativa e Impeachment. Direito 
Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da organização do Estado. Da Organização dos 
Poderes. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Da Tributação e do Orçamento. Da Ordem Econômica e Financeira. Da 
Ordem Social. Das Disposições Constitucionais Gerais. Emendas Constitucionais de Revisão. Emendas Constitucionais. Constituição 
Federal. 
  
CARGO: PSICÓLOGO: A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e 
Técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo 
humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a 
comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de 
trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; 
Terapia na Saúde Mental; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; 
Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal; Código de Ética profissional do 
Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 
 
CARGO: REPÓRTER: Equipamentos e recurso fotográficos. Câmara fotográfica. O filme. O ato de fotografar: enquadramento, 
composição e técnica de enquadramento, fotometragem, profundidade de campo, velocidade e recursos da câmara fotográfica. Prática de 
laboratório, revelação de filme, uso dos produtos químicos e manuseio dos equipamentos do laboratório. Prática de laboratório, ampliação. 
Uso de papéis fotográficos, químicos e ampliadores. Imagem Digital. Sistema Photo CD. Tabela de impressão para câmaras Digitais e 
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Scanners. Apreciação fotográfica. Corte, edição, fotojornalismo e prática fotográfica. Ótica fotográfica, uso de objetivas. Elaboração de 
pauta de trabalho fotográfico e realização de foto- reportagem. Uso do softwareAdobe Photoshop. 
 
CARGO: TÉCNOLOGO EM AGROECOLOGIA: Fatores que influenciam a produção agrícola (Fotossíntese, Água, Nutrição mineral); 
Agroecologia: objetivos e conceitos; Produção integrada de hortifrutigranjeiros; Cultivo de Base Ecológica: grandes culturas e culturas 
olericolas e frutíferas; Manejo e conservação do solo; Manejo integrado de pragas e doenças; Biodiversidade: definição, padrões. 
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL: Sistema Nervoso Central e Periférico. Terapia Ocupacional no paciente neurológico. Conceito 
Neuroevolutivo Bobath. Úlceras por Pressão. Desenvolvimento neuro psicomotor. Avaliações Específicas em Terapia Ocupacional. 
Desempenho Funcional nas Atividades da Vida Diária (AVD) e Prática (AVP). Abordagens terapêuticas: geral e específica. Conceito de 
reabilitação e as propostas alternativas de atenção à saúde da população assistida em Terapia Ocupacional. Reabilitação em contextos 
hospitalares. Os modelos de Terapia Ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial. 
Recursos, técnicas, e condutas terapêuticas em Terapia Ocupacional. Habilitação/Reabilitação. Ocupação Terapêutica: princípios e 
fundamentos. Habilidades Motoras Gerais. Políticas de Saúde Mental e referentes à saúde das pessoas portadoras de deficiência. 
Reforma Psiquiátrica. Doenças e deficiências mentais. Psicopatologia: natureza e causa das doenças e dos distúrbios mentais. Terapia 
Ocupacional na saúde mental e psiquiatria. A Terapia Ocupacional na saúde do trabalhador. Terapia Ocupacional psicossocial: 
reabilitação, reprofissionalização, reinserção social. Terapia Ocupacional e tecnologia assistiva. Legislação da Fisioterapia e Ética 
Profissional: princípios e normas que regem o exercício profissional do terapeuta ocupacional. Compreensão crítica da história da Terapia 
Ocupacional. Conhecimentos específicos básicos: anatomia e fisiologia do sistema locomotor. Neuroanatomia. Semiologia e propedêutica 
ortopédica, neurológica, reumatológica, e geriátrica. Terapia Ocupacional nas áreas: Traumato-Ortopédica, Reumatológica, Neurológica, 
Geriátrica, Neo-Natologia e em Queimados. Próteses e Órteses. Adaptações. Amputações (na criança e no adulto). Condutas da Terapia 
Ocupacional em amputados. Patologias do Sistema. Legislação da profissão e Ética Profissional: Princípios e normas que regem o 
exercício profissional do Terapeuta Ocupacional. 
  
CARGO: ZOOTECNISTA: Forragicultura: Formação e manejo de pastagens e capineiras; Principais espécies forrageiras, Métodos de 
formação, Sistemas de pastejo, Conservação de pastagens, Controle de Invasoras; Bovinocultura de corte: Ezoognósia; Nomenclatura do 
exterior, Determinação da idade, Pelagem, Aprumos. Raças Taurinas e Zebuínas; Diferenças morfofisiológicas, Características das 
principais raças com aptidão para produção de carne, Registro genealógico de zebuínos. Manejo produtivo e reprodutivo; Manejo de 
bezerros – Matrizes e reprodutores, Manejo sanitário e alimentar das diferentes categorias animais, Métodos de reprodução (Monta 
natural, Monta controlada, Inseminação artificial, Estação de Monta), Eficiência reprodutiva (Puberdade, Idade à primeira cobertura, 
Número de serviços, Idade ao primeiro parto, Taxa de natalidade, Intervalo de partos, Período de serviços, Período de gestação, Período 
de lactação, Período seco, Taxa de Substituição ou de reforma e vida útil ou produtiva. Instalações e equipamentos: Currais, Brete, Tronco 
de contenção, Silos, Piquetes, Balanças, Máquinas Forrageiras, Tatuador, Ferro de Marcação, “Burdizzo” e outros. Bovicultura do leite: 
Tipo leiteiro; Conformação de uma vaca leiteira, principais raças com aptidão para produção de leite. Manejo produtivo e reprodutivo; 
Manejo de bezerro – novilhas – vacas gestantes – vacas secas e reprodutoras, Manejo de ordenhas, Manejo sanitário e alimentar do gado 
leiteiro, Inseminação artificial, Eficiência reprodutiva. Instalações e equipamentos; Estábulos – Salas de Ordenha – Ordenhadeiras 
mecânica – Resfriadores de leite – Galpões – Silos e outros. Suinocultura: Raças; Características da principais raças. Manejo produtivo e 
reprodutivo; Manejo de leitões recém-nascidos, Manejo de fêmeas nas fases de gestação e lactação, Arroçamento nas diversas fases da 
criação, Idade e peso recomendadas para monta, Detecção do movimento ideal para monta e/ou Inseminação artificial. Instalações e 
equipamentos; higiene e desinfecção, Dimensionamento para as diversas fases da criação. Avicultura: Manejo de pintos – frangos – 
poedeiras – matrizes e reprodutores, Medidas profiláticas, Programas de luz, Alimentação. Instalação e equipamentos; Higiene e 
desinfecção, Dimensionamento de acordo com a faixa etária e aptidão produtiva, Campâmelas – Círculos de proteção – Comedouros – 
Bebedouros – Dedicador . Equideocultura: Tipos de raças; Animais de sela- Tração e corridas, Características das principais raças 
equinas de acordo com as aptidões. Manejo produtivo e reprodutivo; Manejo de potros – éguas solteiras – éguas em gestão – Criadeiras e 
Garanhões, Manejo sanitário e alimentar das diferentes categorias animais, eficiência reprodutora. Instalações e equipamentos, Nutrição 
de Ruminantes e Não Ruminantes: Aspectos anatomofisiológicos dos aparelhos digestivos de ruminantes e monogástricos. Principais 
fisiológicos ligados à Digestão – Absorção – Metabolismo e Excreção de Ruminantes e monogástricos. Metabolismo e funções em 
ruminantes e monogástricos; Água, Proteínas, Carboidratos, Lipídeos, Vitaminas e minerais. Cálculo de rações para ruminantes e 
monogástricos. 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR  
(PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO; PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE HISTÓRIA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA 
ESPANHOLA - LÍNGUA INGLESA; PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSOR DE 
NÍVEL SUPERIOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL) 

 
CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: Políticas públicas para a Educação Especial: Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; Conceitos de deficiência, Condutas típicas e altas habilidades; 
Tecnologias assistidas; Atendimento educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei 9.394/1996. Proposta curricular; Metodologia de ensino; 
Parâmetros Curriculares Nacionais; Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. Atribuições do 
Professor; Projeto Político Pedagógico. Deficiência Física. Deficiência Intelectual. Deficiência Visual. Pessoas com Surdez. Transtornos 
globais do Desenvolvimento. Atualidades Profissionais.  Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem, 
aquisição da língua escrita; aquisição dos conceitos matemáticos fundamentais; aquisição das linguagens expressivas; Educação 
inclusiva; processos de avaliação; formação de pessoal para a Educação Infantil; técnicas de trabalho em grupo, supervisão de programas 
pedagógicos; registros da avaliação na Educação Infantil; e ainda: Processo de desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de 
vida; Organização do trabalho na educação infantil; Consciência fonológica; Avaliação na Educação Infantil; Currículo na Educação 
Infantil; Relação família-escola; Rotina na Educação Infantil. Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: 
apropriação inicial da leitura e da escrita; Idéia de representação, funções sociais da escrita; Texto: unidade da língua, tipologia textual, 
produção e reestruturação de textos, análise linguística; Mediação de Conflitos; História Social da criança e da família; Desenvolvimento 
da criança e do adolescente; Formas de violência contra a criança e o adolescente; Exclusão social. O bilinguismo. O Braille para a 
alfabetização e aquisição da leitura e escrita. 
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CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: Universo: a origem do universo; sistema solar; o 
planeta Terra. Meio ambiente: água, solo e ar; práticas em sala de aula; preservação: causas e conseqüências das diferentes formas de 
poluição. Higiene e saúde: noções básicas; principais doenças humanas: carenciais, infecto-contagiosas, parasitárias, doenças 
sexualmente transmissíveis. Ecologia: níveis de organização, cadeias e teias alimentares, relações ecológicas, energia e ciclos 
biogeoquímicos. Educação ambiental. Origem da vida: metodologia científica, principais experimentos, empirismo. Evolução: principais 
teorias do processo evolutivo e mecanismos evolutivos. Classificação dos seres: regras de nomenclatura e categorias taxionômicas. Seres 
vivos: vírus – características gerais, composição, estrutura, replicação viral; reinos da natureza – características gerais, classificação, 
fisiologia. Citologia: células – suas características, composição e fisiologia. Histologia: características principais dos tecidos animais e 
vegetais. Funções vitais dos animais e vegetais: nutrição, digestão, respiração, circulação, excreção, sustentação e locomoção, sistemas 
integradores, reprodução. Orientação sexual. Química: materiais da natureza; misturas; estrutura atômica; tabela periódica; isótopos, 
isóbaros e isótonos; ligações químicas; funções químicas; reações químicas. Física: cinemática; dinâmica; óptica; termologia; eletricidade; 
ondas e magnetismo. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Metodologia de ensino de Ciências. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069. 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL: Histórico do Ensino de Arte no Brasil e perspectivas; 
Teoria e Prática em Arte nas Escolas brasileiras; A Arte como objeto de conhecimento: o conhecimento artístico como produção, fruição e 
reflexão; Objetivos gerais de Arte no Ensino Fundamental; Os conteúdos de Arte no Ensino Fundamental; Artes visuais; Dança; Música; 
Teatro; Avaliação em Arte. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Conceito de educação. Princípios e fins da educação. Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069/1990). Projetos político-pedagógicos. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL: A educação física no Brasil - sua história; A importância 
social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social; desenvolvimento psicomotor; A 
educação física no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental; As relações entre a Educação física e as outras disciplinas; Lúdico, o 
jogo, a dança, atletismo, capoeira e ginástica, criatividade e a cultura popular. O lazer enquanto elemento pedagógico; Avaliação em 
educação física; Organização e legislação do ensino da educação física; Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos 
esportivos. Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. 
Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.  
 
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL: A Ciência Geográfica. Clima; Litosfera; O meio ambiente e o 
homem; Geografia: Cartografia: Formas de representação: projeções, mapas temáticos e gráficos. Elementos da linguagem cartográfica: 
título, legenda, escala e orientação espacial. Sistema de referência: coordenadas geográficas - latitude e longitude. Fusos horários. 
Regionalização: formas de organização do espaço geográfico mundial. Geografia Física do Brasil. Geografia Humana do Brasil.  Geografia 
Econômica do Brasil. Geografia Política do Brasil. O Quadro Natural Americano. O Quadro Político Americano. Os países Americanos. O 
Velho Mundo. As Regiões brasileiras: da compartimentação político-administrativas às regiões geoeconômicas. Conceitos de fronteiras, 
estado - nação, lugar, espaço, paisagem, região e território. - Urbanização e industrialização: rede e hierarquia urbana (megacidades e 
cidades globais). Processos de ocupação do Brasil. Teorias demográficas: crescimento, distribuição e estrutura da população; dinâmica 
populacional: migrações internas e externas. A cultura negra brasileira e a formação da sociedade nacional. Globalização: as 
transformações políticas, socioeconômicas e culturais provocadas pela nova ordem mundial e pelos impactos ambientais provocados 
pelas inovações tecnológicas e novos conceitos econômicos mundiais, conflitos étnicos atuais, a questão das nacionalidades, movimentos 
separatistas e terrorismo. A globalização e a organização do território na América Latina. Blocos econômicos. Relações socionaturais 
(preservação, conservação, poluição). Interdependência dos elementos formadores da paisagem: relevo, hidrografia, clima e vegetação 
nos diferentes espaços. Geografia do Amazonas: localização geográfica, organização espacial. Distribuição das atividades econômicas no 
espaço rondoniense. Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 
9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.  
 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL: A primeira civilização da humanidade: Egito antigo. Antiguidade 
clássica: Grécia Antiga. Roma Antiga. Transição da Idade Média para a Idade Moderna. Renascimento cultural europeu. Reforma 
Protestante. O Estado absolutista. Grandes navegações. Colonização portuguesa. A Colonização do Brasil e da América. Revoluções 
burguesas: inglesa e francesa. As revoluções industriais. Império Napoleônico. Século das Luzes. A independência das colônias 
espanholas, portuguesa e inglesa na América. Brasil: Primeiro Reinado; Período Regencial; Segundo Reinado: aspectos políticos, 
econômicos, sociais e culturais. Formação da sociedade brasileira. História da Amazônia. A República brasileira, seus eventos e períodos 
mais importantes; Ditadura Militar; Redemocratização. Primeira Guerra Mundial. Crise de 1929. Estados Totalitários. Segunda Guerra 
Mundial. Guerra Fria. A Era da Globalização. Conflitos nacionalistas na Europa, Ásia e África. Parâmetros Curriculares Nacionais para a 
Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069 
 
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ESPANHOLA: Compreensão 
de textos: textos de diversos tipos, de padrão contemporâneo, e provenientes de diversas fontes e níveis de dificuldade. Parâmetros 
Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei n° 8.069. 
  
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA INGLESA: Compreensão de 
textos: textos de diversos tipos, de padrão contemporâneo, e provenientes de diversas fontes e níveis de dificuldade. Prefixes and Sufixes. 
Passive voice. Reported Speech. Comparatives / Superlatives. Verb Tenses. Relative Pronouns. Modal Auxiliary Verbs. Personal 
Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns. Definite and Indefinite Pronouns. Conditional Sentences. False Friends. Quantifiers: 
much/ many; very/very much; so/so much/ so many; too/too much/ too many; enough. Prepositions. Discourse Markers. Special Difficulties: 
raise/rise; lay/lie; rob/steal; spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had better; borrow/lend; lose/miss; remember/remind; say/tell. 
Noun phrases, Verb phrases, Phrasal Verbs, Prepositional Phrases, Adjective Phrases, Noun clauses, Adjective clauses, Adverbial 
clauses. Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
- língua estrangeira. Compreensão de textos: estratégias de leitura; conceito de gênero textual e de tipo de texto; leitura e gêneros 
textuais; identificação dos mecanismos que conferem coesão e coerência ao texto; relação texto-contexto. 3. Léxico-gramática: verbos: 
tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal verbs'; substantivos, pronomes, artigos, adjetivos possessivos e numerais. Advérbios e 
preposições expressando tempo, modo e lugar; subordinação e coordenação. 4. Discurso: discurso direto, relatado, direto livre e relatado 
 
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Estrutura 
Fonética: Letra, Fonema, Sílaba, Encontros Vocálicos e Consonantais. Divisão Silábica, Ortografia, Ortoépia, Prosódia, Acentuação 
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Tônica e Gráfica. Estrutura dos Vocabulários: Processos de Formação das Palavras, Derivação e Composição; Elementos Mórficos, 
Radicais, Afixos, Desinências, Vogal Temática, Tema Vogal e Consoante de Ligação, Radicais Gregos e Latinos, Classe de Palavras: 
Verbos e sua Predicação; Regência Verbal e Nominal, Crase; Síntase de Concordância: Concordância Nominal e Verbal; Concordâ ncia 
Gramatical e Ideológica (Silepse);  Colocação  de  Pronome:  Próclise,  Mesóclise,  Ênclise;  Estilística:  Denotação e Conotação. Figuras  
de  Linguagem, Metáfora,  Metonímia,  Prosopopéia,  Antítese,  Paradoxo,  Eufemismo,  Hipérbole  (Inversão) Pleonasmo  e Eclise;  
Semântica:  Sinímia,  Antonímia,  Homonímia,  Amonímia,  Paronímia;  Pontuação:  Vírgula,  Ponto  e  Vírgula,  Dois Pontos, Ponto  de  
Exclamação,  Ponto  de  Interrogação,  Ponto  Final.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN’s.  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Classe de palavras: Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal.  
Sinônimos, antônimos  e  parônimos.  Sentido próprio e figurado das palavras. FONÉTICA: fonemas; encontros vocálicos e consonantais; 
dígrafos; sílabas; sílaba tônica. MORFOLOGIA: estrutura da palavra; formação das palavras; classe das palavras: substantivos, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo advérbio, preposição, conjunção e interjeição. SINTAXE: termos da oração; períodos da oração; 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; ocorrência de crase; pontuação; colocação das palavras. Emprego das letras e 
acentuação gráfica. Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, 
modos e vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Emprego 
dos sinais de pontuação. 
 
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL: Conjuntos; Números Naturais e inteiros; MDC e MMC; 
Números Racionais; Números Reais: representações na reta numérica, representação decimal, potenciação e radiciação, percentagens, 
regras de três simples e composta; Números complexos; Álgebra, Equações Algébricas, matrizes, Sistemas de Equações Lineares, 
Polinômios; Combinatória e Probabilidades; Geometria Plana; Funções. Limites; Derivadas. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069. 
 
CARGO: PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR DO ENSINO FUNDAMENTAL: Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 
Aprendizagem.  Relação professor-aluno. Os métodos de ensino. Processo didático pedagógico: planejamento – organização – execução 
e avaliação da aula. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon. Instrumentos de Planejamento das Ações Educativas: Projeto 
Educativo / Proposta Pedagógica / Plano Escolar / Plano de Ensino. O trabalho coletivo como princípio educativo. Inclusão Escolar. Eixos 
Norteadores da Política Educacional. A autonomia e a participação como finalidade da educação – a gestão democrática na escola.  A 
organização e o funcionamento das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O lúdico na educação: a questão da afetividade, 
do jogo e da brincadeira. Organização curricular interdisciplinar. Legislação e Documentos: LDB / Estatuto da Criança e do Adolescente / 
Constituição da República Federativa do Brasil/ Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil / Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 
 
CARGO: PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 
Aprendizagem.  Relação professor-aluno. Os métodos de ensino. Processo didático pedagógico: planejamento – organização – execução 
e avaliação da aula. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon. Instrumentos de Planejamento das Ações Educativas: Projeto 
Educativo / Proposta Pedagógica / Plano Escolar / Plano de Ensino. O trabalho coletivo como princípio educativo. Inclusão Escolar. Eixos 
Norteadores da Política Educacional. A autonomia e a participação como finalidade da educação – a gestão democrática na escola.  A 
organização e o funcionamento das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O lúdico na educação: a questão da afetividade, 
do jogo e da brincadeira. Organização curricular interdisciplinar. Legislação e Documentos: LDB / Estatuto da Criança e do Adolescente / 
Constituição da República Federativa do Brasil/ Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil / Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 
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ANEXO IV - MODELO DE RECURSO 
 
 

Ao Presidente da Comissão de Concurso Público. 

 

Nome:  _________________________________________________________. 

N.º de inscrição: ______________. 

Número do Documento de Identidade:  ________________________________. 

Concurso Público para o qual se inscreveu: ____________________________. 

Cargo para o qual se inscreveu:   _____________________________________. 

Endereço Completo:   ______________________________________________. 

 

Questionamento:____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________. 

 

Embasamento:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________. 

 

 
 

__________________________,___de_____________de 2016. 

 

 

 

NOME/ASSINATURA DO CANDIDATO 

CPF 
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CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPIO DE PARINTINS - AM 

Divulgação do Edital no Mural da Prefeitura, no Diário Oficial e em  
Jornal de Circulação 

29/02/2016 

Abertura de Inscrições, exclusivamente pela internet através do site 
www.institutoipro.org 

09/03/2016 a 
18/04/2016 

Prazo para requerer isenção de inscrição, item 3.1.24 09/03/2016 a 
19/03/2016 

Resultado dos requerimentos de isenção, item 3.1.25 04/04/2016 

Homologação das Inscrições - PROVISÓRIO 02/05/2016 

Interposição de Recursos de Inscrições não homologadas 02/05/2016 a 
16/05/2016 

Homologação das Inscrições - DEFINITIVO 18/05/2016 

Divulgação dos locais e confirmação de data das provas objetivas 20/05/2016 

Realização das provas objetivas 19/06/2016 

Divulgação do Gabarito - PRELIMINAR 21/06/2016 

Interposição de Recursos 21/06/2016  
a  

23/06/2016  

Divulgação do Gabarito DEFINITIVO 27/06/2016 

Envio das Provas de Títulos 21/06/2016  
a  

27/06/2016 

Divulgação do Resultado provisório das provas objetivas 11/07/2016 

Divulgação do Resultado provisório das provas de títulos 11/07/2016 

Interposição de Recursos das provas de títulos 13/07/2016 

Interposição de Recursos 13/07/2016 

Divulgação do Resultado FINAL 18/07/2016 

Homologação com Resultado Final do Concurso Publico com relação de 
aprovados 

18/07/2016 

 


