
somente nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br (site oficial) e https://transparencia.caerd-
ro.com.br/licitacoes (site alternativo). Porto Velho – RO, 10 de junho de 2022. CLERY NEUSA BRUNHOLI
Pregoeira/CAERD.

Protocolo 0029557471

SOPH
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH,
Fernando Cesar Ramos Parente, baseado no resultado apontado na Dispensa de Licitação, que trata de Locação
de Caçamba Metálica Estacionária Fixa com capacidade de 5m³, em conformidade com o Art. 29, inciso III do artigo 29
da Lei 13.303/2016, suas alterações, e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sociedade de Portos e
Hidrovias do Estado de Rondônia – RILC/SOPH-RO, conforme consta nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO nº 0040.067528/2022-14, no uso de suas atribuições legais, torna público e FAZ SABER , que fica
dispensada a licitação doProcesso em referência, em favor da Empresa: G.P DE OLIVEIRA - ME - CNPJ:
34.453.795/0001-05, no valor estimado de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

HOMOLOGAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH,
Fernando Cesar Ramos Parente, baseado no resultado apontado na Dispensa de Licitação, que trata da Locação
de Caçamba Metálica Estacionária Fixa com capacidade de 5m³, em conformidade com o Art. 29, inciso III da Lei nº.
13.303/16, suas alterações, e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sociedade de Portos e Hidrovias do
Estado de Rondônia – RILC/SOPH-RO conforme consta nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO
nº0040.067528/2022-14,no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a presente Dispensa de Licitação, em favor
da Empresa:G.P DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 34.453.795/0001-05 , no valor estimado de R$ 81.000,00 (oitenta e
um mil reais).

Porto Velho, 9 de Junho de 2022.
Fernando Cesar Ramos Parente

Diretor Presidente
Protocolo 0029536302

PREFEITURAS MUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

EDITAL DE RETOMADA DO
CONCURSO PÚBLICO Nº001/2020/PMCM/DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/ RO, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a retomada do Concurso Público, destinado ao provimento de cargos das
categorias funcionais do Quadro de Pessoal e cadastro de reserva, para prestação de serviços nas localidades de suas
áreas de atuação, conforme a seguir:
1. A partir desta data, todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará
disponível no site https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/26.
1.1. Legendas:
Cargos Antigos: Cargos publicados no Edital de abertura em 09/09/2020 e com as inscrições devidamente
homologadas em 08/12/2020.
Cargos Novos: Os cargos incluídos neste Edital de retomada – Item 5.
2. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site
https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/26 ou por meio dos telefones (21) 3674-9190 - Rio de Janeiro - 0800 668
2175, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.
3. Não haverá período de reabertura de inscrições ou pedido de isenção para os cargos antigos. Continuarão no
presente Concurso Público os candidatos inscritos e com as condições definidas (inscrição, isenção, PCD, Negro e
atendimento especial) até a presente data, conforme homologação divulgada em 08/12/2020.
4. Os candidatos inscritos pagantes ou isentos deverão cadastrar nova senha e atualizar seu cadastro no site do
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IBADE https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/26 até as 23h59 do dia 12/07/2022 , observado o horário de
Rondônia, conforme procedimentos abaixo:
a) acessar no site https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/26;
b) acessar a área do candidato e digitar seu CPF (sem pontos ou traço) e digitar a senha CPF (sem pontos ou traço);
c) cadastrar uma nova senha; e
d) conferir os dados cadastrais e atualizá-los, se necessário.
4.1. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de atendimento
especial para realizar as provas ou aquele que não mais necessita do atendimento especial solicitado anteriormente
deverá, até a s 23h59 do dia 12/07/2022 , requerê-la/informá-la por meio do e-mail: notificacao@ibade.org.br,
enviando o laudo médico que ateste a condição especial ou declaração que afaste a necessidade.
4.1.1. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação do IBADE,
observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.
4.1.2. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério, a apresentação
dos documentos originais para conferência.
5. Incluem-se os seguintes CARGOS NOVOS:
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
S25 - Engenheiro Agrônomo, S26 - Engenheiro Ambiental, S27 - Fonoaudiólogo, S28 - Pedagogo em Assistência
Social, S29 - Professor Educação Física, S30 - Psicólogo Educacional e S31 - Psicopedagogo Educacional.
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO
M05 - Agente de Combate à Endemias e M06 - Instrutor de Ensino Social.
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
T04 – Microscopista - T05 - Técnico em Laboratório e T06 - Técnico em Tecnologia da Informação.
5.1. Demais informações, tais como: requisitos, carga horária, localização da vaga, lotação, quantidade de vagas e
salários estão indicados no APENSO I deste Edital.
5.2. As provas dos CARGOS NOVOS serão realizadas em um único turno, vespertino, no sábado dia 06/08/2022.
5.2.1. Para os CARGOS NOVOS, e somente para estes, serão abertos prazos para inscrição e isenção, conforme
cronograma previsto constante neste Edital.
5.2.2. Não será permitido migrar inscrição de cargo antigo para os cargos novos, devendo o candidato interessado
realizar nova inscrição para o cargo novo.
5.3. Tendo em vista que a Prova Objetiva para o cargos novos ocorrerá num sábado, conforme indicado no
Cronograma Previsto, o candidato sabatista deverá solicitar atendimento especial e encaminhar, até o último dia de
pagamento da inscrição, declaração da Instituição religiosa ao qual pertence para o correio eletrônico
notificacao@ibade.org.br, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição.
5.3.1. O candidato que tiver seu pedido deferido deverá comparecer no dia, local e horário indicados na convocação
para a etapa e aguardará, em sala reservada, o horário para a realização da etapa após o pôr-do-sol.
5.4. O conteúdo programático – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS dos CARGOS NOVOS encontra-se disponível no
APENSO II deste Edital, demais disciplinas seguem os conteúdos conforme escolaridade/especialidade do cargo
disponíveis no Edital de abertura do Certame.
5.5. As atribuições dos CARGOS NOVOS encontram-se disponíveis no APENSO III deste Edital.
6. O ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO  do Edital de abertura do Certame passa a vigorar com os seguintes
eventos e datas:

ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS DATAS PREVISTAS

Publicação da retomada do Concurso Público 10/ 06/2022
EVENTOS

SOMENTE PARA OS CARGOS NOVOS
Período de inscrições pela Internet 13/ 06 a 12/07/2022
Solicitação de isenção do valor da inscrição 14/ 06 e 15/06/2022
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 28/ 06/2022
Recurso contra o indeferimento da isenção 29/ 06 e 30/06/2022
Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 05/ 07/2022
Último dia para pagamento do boleto bancário 13/ 07/2022
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· Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
· Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência –

PCD
· Divulgação preliminar das inscrições

20/ 07/2022

· Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos
candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD

· Recursos contra o resultado das inscrições preliminares
21/ 07 e 22/07/2022

· Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência –
PCD

· Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares
· Divulgação da homologação das inscrições

01/ 08/2022

EVENTOS PARA TODOS OS CARGOS
Divulgação dos locais da Prova Objetiva e entrega dos Títulos 01/ 08/2022
Realização da Prova Objetiva e entrega dos Títulos – CARGOS NOVOS 06/ 08/2022
Realização da Prova Objetiva e entrega dos Títulos – CARGOS ANTIGOS 07/ 08/2022
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 09/ 08/2022
Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva 10/ 08 e 11/08/2022
· Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
· Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva
· Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva

20/ 09/2022

Pedido de revisão do resultado preliminar da Prova Objetiva 21/ 09 e 22/09/2022
· Respostas aos pedidos de revisão do resultado preliminar da Prova Objetiva
· Resultado final da Prova Objetiva
· Resultado final do Certame para os cargos somente com Prova Objetiva
· Convocação para Prova Prática

28/ 09/2022

Resultado preliminar da Prova de Títulos 05/ 10/2022
Pedido de revisão do resultado preliminar da Prova de Títulos 06/ 10 e 07/10/2022
Realização da Prova Prática 08 e/ ou 09/10/2022
· Divulgação do Resultado da Prova Prática
· Respostas aos pedidos de revisão do resultado preliminar da Prova de

Títulos
· Resultado final da Prova de Títulos
· Resultado Final para os demais cargos

20/ 10/2022

*O cronograma poderá ser alterado a critério do Ibade ou da Prefeitura Municipal de Costa
Marques/RO, sujeito às normativas sobre a calamidade pública.

7. Ficam mantidas demais normas constantes no Edital de Concurso Público Nº001/2020/PMCM/de 09 de
Setembro de 2020.

Costa Marques/RO, 09 de junho de 2022.
Vagner Miranda da Silva

PREFEITO

APENSO I – CARGOS NOVOS
¹ AC= Ampla concorrência / ² PCD = Pessoa com deficiência / ³CR = Cadastro de reserva/  o salário inicial
inferior ao salário mínimo será complementado até 01(um) salário mínimo vigente à época /  outros
valores poderão ser acrescentados ao salário mínimo em decorrente às gratificações, conforme
legislação Municipal / 6 Sobre o Cargo de Monitor de Ônibus Escolar fica assim descrito que o ônibus vai
dormir após a entrega do último aluno na linha e o mesmo fará o mesmo trajeto com os alunos de volta à
escola, retornando à cidade somente na sexta feira, onde o ônibus ficará no final de semana na
Secretaria de Educação.

4
5 

sexta-feira, 10 de junho de 2022 Diário Oficial Rondônia, ed. 108 - 293

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/12523
Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 10/06/2022, às 13:12



APENSO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS CARGOS NOVOS (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Combate a agentes transmissores de doenças endêmicas, conforme estratégias e normas vigentes. Visitas
domiciliares: fiscalização para a promoção e conservação da saúde da comunidade. Saúde ambiental. Doenças
transmissíveis por vetores. Atividades e estratégias de combate a dengue (Manual de normas técnicas Instruções para
pessoal de combate ao vetor. Brasília. Abril 2001, 3º edição, revista. Fundação Nacional de Saúde. FUNASA e
posteriores atualizações). Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006 - dispõe sobre as atividades de Agente Comunitário de
Saúde e de Agente de Combate às Endemias. Níveis de Prevenção de Doenças.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Decreto Federal nº 24.114, de 12/04/1934. Lei Federal nº 8.171 de 17/01/1991. Lei Federal nº 9.712 de 20/11/1998.
Lei Federal nº 10.711 de 05/08/2003. Decreto Federal nº 5.153, de 23/07/2004. Decreto Federal nº 5.741 de
30/03/2006. Instrução Normativa nº 38 e 39, de 01/10/2018. Instrução Normativa n°17 de 31/05/2005. Instrução
Normativa n° 9, de 02/06/2005. Instrução Normativa n° 24, de 16/12/2005. Instrução Normativa nº 28, de 24/08/2016.
Instrução Normativa n° 13, de 17/05/2012. Instrução Normativa n° 33, de 24/08/2016. Instrução Normativa nº 28, de
20/07/2017. Lei Federal nº 7.802, de 11/07/1989. Decreto Federal nº 4.074, de 04/01/2002. Lei Estadual nº 2.843 de
09/01/2014. Decreto Estadual 8.170 de 05/08/2014. Defesa Sanitária Vegetal: Pragas Quarentenárias Presentes,
Ausentes e não quarentenárias regulamentadas. Procedimentos de fiscalização em barreira de vigilância interestadual
fitossanitária. Área livre de pragas. Sistema de Mitigação de Risco (SMR). Receituário Agronômico. Certificação
Fitossanitária de Origem e Consolidada (CFO/CFOC). Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV). Agrotóxicos:
classificação toxicológica, uso e aplicação corretos, destino final de embalagens vazias e equipamento de proteção
individual. Entomologia. Fitopatologia. Pragas com exigências fitossanitárias de países importadores. Quarentena
vegetal. Tratamentos para fins quarentenários. Áreas de baixa prevalência de pragas. Áreas livres de pragas. Manejo
integrado de pragas. Ciência das plantas daninhas. Conceitos básicos: ecologia, botânica e edafologia. Propagação de
plantas: gâmica e agâmica; formação e manutenção do viveiro de mudas. Química e fertilidade do solo. Nutrição
mineral de plantas. Calagem e adubação. Características, manejo e controle de pragas e doenças das principais
culturas. Irrigação: manejo e conceitos. Cultivo de arroz, feijão, soja, milho, café, olerícolas e frutíferas: aspectos
botânicos, ecofisiológicos, edafoclimáticos e fitotécnicos. Uso e conservação dos solos. Agroecologia. Fitofisionomias
dos biomas brasileiros. Zoneamento ecológicoeconômico. Pastagens: dinâmica e manejo e características das
espécies. Aspectos da água do solo, seus movimentos e suas relações com os vegetais. Climatologia e meteorologia
agrícola. Uso e conservação dos solos e dos recursos naturais. Máquinas e mecanização agrícola. Estatística e
experimentação agrícola. Sociologia e extensão rural. Administração e economia rural.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Conhecimentos Específicos: Legislação ambiental (princípios constitucionais, Lei 997/76 e seu regulamento aprovado
pelo Decreto 8468/78 e suas alterações). Conhecimentos de Química Orgânica e Inorgânica. Mecânica dos Fluidos e
Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de tratamento físico-químico e biológico das águas residuárias urbanas e
industriais; Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de Drenagem de Água, Sistemas de Abastecimento de Água.
Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição
Ambiental. Processos de produção de indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas, de alimentos, de bebidas e etc.).
Sistemas de Abastecimento de Água. A água na transmissão de doenças. Qualidade, impurezas e características
físicas, químicas e biológicas da água. Padrões de potabilidade. Controle da qualidade da água. Tratamento e
disposição final de efluentes de Estação de Tratamento de Água. Sistema de Esgoto Sanitário. Saúde Pública e Meio
Ambiente: conceitos e componentes a ecologia, os ecossistemas, cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos da natureza
(água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo), a biodegradação, nutrição, respiração e fotossíntese, os impactos
ambientais, a poluição e contaminação, as doenças relacionadas com a falta de saneamento, os aspectos
epidemiológicos, indicadores de saúde. Processos de depuração biológica das águas. Ecologia e poluição ambiental.
Consciência ecológica. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Legislação:
Resoluções CONAMA 001/86, 237/97, 357/05, 430/11 e 375/06. Lei Federal Nº 12.305/10. Lei Federal Nº 12.651/12.
Tópicos Gerais: Lei Federal Nº 11.445/07. Regulação no Saneamento Básico. AutoCAD. Conceitos sobre normas de
segurança do trabalho e uso de EPIs.
FONOAUDIÓLOGO
Código de ética profissional. Trabalho interdisciplinar em saúde. Processo saúde doença. Anatomia e fisiologia dos
órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis. Patologias
fonoaudiologias: conceito, etiologia, tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras.
Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição,
linguagem. Terapia fonoaudiologia: níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação
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da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiologia: afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalia,
disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. Principais testes
complementares. Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde – CIF. Inclusão Social,
educacional e no mercado de trabalho. Política nacional de saúde da pessoa com deficiência e rede de cuidado.
Política nacional de saúde do idoso e Programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde (Caderno de Atenção
Domiciliar VOL 1 e 2).
INSTRUTOR DE ENSINO SOCIAL
Princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004 e NOB/SUAS; Assistência Social
e as Proteções Afiançadas: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Proteção Social Especial de Média
Complexidade, Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Medidas Específicas de Proteção à Criança e ao
Adolescente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ato Infracional e as Medidas Socioeducativas.
Violência Doméstica e Vulnerabilidade social. Serviços e Atendimento em Saúde mental, Álcool e outras drogas nos
municípios A Educação Não Formal e o Papel do Instrutor de Ensino Social no Brasil. Estratégias de Promoção e
Integração Social de pessoas em situação de risco.
MICROSCOPISTA
Noções básicas de microscopia. Microbiologia: conhecimento de bacteriana, estruturas da célula bacteriana e
reprodução em bactérias. Sistemas Internacionais de pesos e medidas. Regulagem da temperatura das estufas,
graduação e diluição do álcool etílico e hipoclorito. Utensílios de laboratório. Densidade. Soluções. Equilíbrio ácido -
base - noções básicas sobre PH. Preparação e padronização de soluções. Águas para laboratório: tipos e noções
básicas sobre os principais métodos de obtenção e purificação. Vidrarias, materiais e utensílios de laboratório:
identificação e usos; limpeza, lavagem e esterilização. Equipamentos de laboratório: Identificação, princípios de
funcionamento, uso e conservação. Coleta e armazenamento de amostras biológicas. Bioquímica: conhecimento de
organização e de segurança laboratorial. Noções básicas de biossegurança em laboratório. Noções básicas de controle
de qualidade em Laboratório.
PEDAGOGO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade; Processos de
Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno,
plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e
procedimentos- RECNEI. Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem,
Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: Atividades recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Processo Ensino-
Aprendizagem: avaliação, recuperação, Planejamento de aula: da habilidade e objetivos à avaliação, Métodos e
processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e
habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas, RECNEI. Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social e
a função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; O brincar no espaço
educativo; O papel do profissional da educação infantil; A documentação Pedagógica (planejamento, registro,
avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: educar e cuidar, dimensões humanas, direitos
da criança e relação creche família; As instituições de educação infantil como espaço de produção das culturas
infantis; Desenvolvimento Infantil. Política Nacional de Assistência Social. Lei da Adoção Cidadania; democracia; rede
social; direitos sociais; seguridade social; Proteção Social; Violência Social; Família; Políticas Públicas; Estado e
Serviços Públicos. Conhecimento sobre: Relações Humanas; Participação popular e controle social nas políticas
públicas e garantia de direitos; Trabalho com grupos; Sistema de Garantia de Direitos; O papel do Orientador Social;
Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Política de Assistência Social; Orientações
Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Concepção de convivência e fortalecimentos
de vínculos. CRAS; Legislação Social: Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS/1993; Lei
da Adoção nº 12.010, de 3 agosto de 2009, a qual dispõe sobre a adoção; Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA/1990; Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Tipificação dos Serviços Sócio-assistenciais; Texto da
Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009; O papel do Orientador Social. CRAS. Plano Integrado de
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; A importância da participação popular na garantia dos direitos sociais;
Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias; Dinâmica Familiar: noções básicas. A
importância da família no convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do
Adolescente–ECA, proteção integral à criança e ao adolescente; Dos Direitos Fundamentais; Da Prevenção; Da Política
de Atendimento; Das Medidas de Proteção; Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável; Do Conselho Tutelar;
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; Álcool, tabagismo outras drogas; Conhecimentos do
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Programa de Erradicação do trabalho Infantil; Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil,
aprendizagem; Proposta curricular; processos de avaliação; LDB (Lei de Diretrizes e Bases) – Lei 9.394/1996;
Conhecimentos sobre o processo se ensino-aprendizagem; processos de avaliação; Qualidade no atendimento ao
público; forma de atendimento ao público; postura; SUS, ESF, SUAS, LOAS.
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – ADMINISTRAÇÃO GERAL
História da Educação Física no Brasil. Abordagens pedagógicas da Educação Física escolar. Objetivos e conteúdos da
Educação Física escolar. Fases do desenvolvimento Humano. Psicomotricidade. Aprendizagem motora. Proposições
Metodológicas da Educação Física. Organização desportiva: torneios, campeonatos, competições. Didática e Prática de
Ensino específica da disciplina. Educação para o lazer. Recreação: conceito e finalidades. Desportos: técnicas
fundamentais e regras oficiais. Técnicas e instrumentos de medida e avaliação em Educação Física. Competição e
Cooperação na Educação Física escolar. Fisiologia do exercício. Dimensões sociais do esporte. Esporte na. A Educação
Física e os temas transversais. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle.
Planejamento estratégico: etapas e elementos. Visão, missão e análise SWOT. Análise competitiva e estratégias
genéricas. Redes e alianças. Planejamento tático. Planejamento operacional. Administração por objetivos. Balanced
scorecard. Processo decisório. Organização. Estrutura organizacional. Tipos de departamentalização: características,
vantagens e desvantagens de cada tipo. Organização informal. A Administração e suas Perspectivas. Teoria Clássica
da Administração. Cultura organizacional. Abordagem Humanística da Administração. Motivação e liderança.
Comunicação. Descentralização e delegação. Controle. Características. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de
medição de desempenho organizacional. Gestão de pessoas. Equilíbrio organizacional. Objetivos, desafios e
características da gestão de pessoas. Análise e descrição de cargos. Capacitação de pessoas. Gestão de desempenho.
Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da
qualidade. Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo da fundação nacional da qualidade. Modelo de GesPública.
Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de projetos. Principais características dos modelos de gestão de
projetos. Projetos e suas etapas. Gestão de processos. Conceitos da abordagem por processos.
PSICÓLOGO EDUCACIONAL
Direitos Humanos. Principais correntes e teorias psicológicas à prática educativa: Contribuições de Freud, Piaget, Eric
Erickson, Wallon, Emilia Ferreiro e Vygotsky. Técnicas e Práticas de Ensino. Pedagogia e Psicopedagogia. Psicologia na
Educação. Educação Especial / Crianças especiais. Psicologia do Desenvolvimento (A Criança em Desenvolvimento)
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, criança, adolescente e adulto. Inclusão. Desenvolvimento da Inteligência,
linguagem, personalidade. Processo Ensino Aprendizagem. Reflexões sobre alfabetização. Inteligência Emocional.
Conceitos de gênero e papel sexual. Conceito de Self. A criança e a separação dos pais. Relações sociais. Violência
doméstica na infância e adolescência. Crianças com dificuldades de aprendizagem. Código de Ética Profissional.
Psicopatologia: Diagnóstico diferencial e entrevista psicológica. Neuroses, Psicoses e Deficiência mental.
Psicodiagnóstico clínico. Anamnese individual e entrevista semiestruturada, com o objetivo de complementar as
avaliações psicométricas. Testes projetivos: Rorscharch, Palográfico, Escala Hare PCL-R, HTP. Avaliação Psicológica:
conceito, princípios éticos na avaliação psicológica; tipos de avaliação psicológica; documentos psicológicos
(declaração, atestado, parecer, laudo e relatório). Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; conceitos de saúde;
conceito de higiene mental e psico-higiene; medidas de promoção e prevenção em saúde; função do psicólogo na área
de saúde. Direitos Humanos e Cidadania: os novos cenários em direitos humanos e cidadania. Teorias e Técnicas
Psicoterápicas: principais teorias da personalidade; psicanálise, terapia comportamental, gestalt, abordagem centrada
na pessoa. Terapia individual e terapia de grupo. Terapia extensiva e terapia breve. A indicação em psicoterapia.
Processos de mudança em psicoterapia. Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(Portaria Ministerial nº 3.088, de 23/12/2011).
PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL
História da Psicopedagogia. Caracterização e atuação profissional do psicopedagogo. Diagnóstico Psicopedagógico.
Avaliação e intervenção psicopedagógica: objetivos e métodos. A intervenção psicopedagógica na escola, na família e
com o aluno. Intervenção psicopedagógica frente os distúrbios de aprendizagem. A postura ética do psicopedagogo. A
função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em equipes interdisciplinares. Atendimento
psicopedagógico aos portadores de deficiência. Distúrbio/ Dificuldades de Aprendizagem: Conceituação e questões
teórico-práticas. Fracasso escolar. Fundamentos da Epistemologia Genética e seus estágios de desenvolvimento.
Dinâmica de Grupos. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino;
sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do educando. Currículo. A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios
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Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Constituição Federal, na parte
referente à Educação (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação -
PNE e dá outras providências. Educação Inclusiva.
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tipos de Microcomputador. Componentes dos sistemas de computação. HARDWARE: conceitos, processadores, discos
rígidos, memórias, placa-mãe, barramentos, interfaces, chipset, impressoras, periféricos e dispositivos de
conectividade. SOFTWARE: conceitos, utilização e configurações. Linux e Windows: conceitos, comandos e operações.
Navegadores da Internet. Redes de computadores e Internet: conceitos, estrutura e arquitetura, formas e meios de
transmissão e comunicação, tipos de redes, topologias, arquitetura, métodos de acesso, equipamentos de
conectividade, endereçamento IP, tecnologias, redes sem fio, protocolos, domínios, modelos, ferramentas, aplicativos
e serviços, montagem e manutenção de redes. Segurança digital: Firewall, Backup e antivírus. Programas (editores de
texto e planilhas eletrônicas), utilização de tabelas e gráficos.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Hematologia clínica: Acondicionamento do sangue. Métodos de coloração. Hemograma manual e por automação.
Contagem de reticulócitos. Estudo dos esfregaços de sangue. Contagem de eritroblastos. Teste de falcização.
Velocidade de Hemossedimentação. Provas de Coagulação. Índices hematimétricos. Bioquímica clínica:
Anticoagulantes. Preparo de material para exame: centrifugação, aliquotagem e diluição. Preparo do paciente para a
realização de exames. Realização de exames como: curva glicêmica e hemoglobina glicada, Eletroforese de proteínas,
lipoproteínas e hemoglobina. Dosagens de glicose, ureia, creatinina, colesterol total e frações, triglicerídeos, ácido
úrico, bilirrubina total e frações, ionograma e noções de espectrofotometria. Microbiologia clínica: Recebimento de
amostras para exames microbiológicos. Preparo e seleção de meios de cultura. Técnicas de coloração: Gram, Ziehl
Neelsen, Albert Laybourn e Fontana-Tribondeau. Características morfotintoriais das bactérias. Técnicas de semeadura
dos diversos materiais clínicos para isolamento bacteriano. Provas de identificação bacteriana e teste de sensibilidade
a antibióticos. Imunologia Clínica: Antígenos, anticorpos e interação antígeno-anticorpo “in vitro”, parâmetros e
controle de qualidade dos ensaios imunológicos. Amostras utilizadas. Importância dos testes sorológicos na Patologia
Clínica. Parâmetros para validação de um teste: sensibilidade, especificidade, eficiência, valor preditivo positivo, valor
preditivo negativo, precisão, acurácia ou exatidão e reprodutibilidade. Fundamentos e interpretação das reações de
precipitação, aglutinação, ensaios líticos, ensaios utilizando conjugados, testes rápidos, nefelometria e turbidimetria,
aplicados às infecções bacterianas, virais, parasitárias, congênitas e transfusionais, bem como às doenças reumáticas,
auto-imunes e alérgicas. Citologia clínica: exame do líquido cefalorraquidiano. Uroanálise: Coleta e preparo de
amostras de urinas. Tiras reativas em uroanálises. Sedimento urinário. Técnicas laboratoriais em uroanálises.
Dosagens em urina de 24 horas. Depuração da creatinina. Parasitologia clínica: Métodos do exame parasitológico de
fezes para ovos, cistos e larvas. Processos de análise laboratorial: fotometria, microscopia ótica e fluorescente,
precipitação e aglutinação, fracionamento, automação, imunoensaios. Preparo de reagentes. Conversão de unidades.
Limpeza e cuidado com aparelhagem, utensílios e instalações de laboratório. Esterilização. Cuidados pré-analíticos.
Biossegurança: cuidados com meio ambiente e saúde no trabalho, cuidados com descarte de material.

APENSO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS NOVOS
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS

Avaliar as condições e problemas de saúde, coletar dados de saúde através de registro de rotina; vigilância
epidemiológica e levantamento; produzir informações de saúde através da análise de dados; interpretar e divulgar
informações de saúde; realizar visitas domiciliares periodicamente, conforme protocolos; Executar atribuições e
tarefas que visam o controle de endemias locais; orientar a comunidade quanto aos meios de controle de endemias e
prevenção de doenças; zelar pela racionalidade e economicidade do uso e consumo de materiais; trabalhar sempre
utilizando os equipamentos de proteção individual; zelar pelo ambiente de trabalho; agir com orientação do
enfermeiro e/ou veterinário; desempenhar tarefas afins.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Desenvolver atividades de engenharia fazendo planejamento ou projeto em geral de regiões, zonas, cidades, obras,
estruturas, transporte, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
desenvolver estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; fiscalizar,
direcionar e executar obras e serviços técnicos, exercer todas as atividades que, por sua natureza inclua-se no âmbito
de seu cargo.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
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Elaborar e implantar projetos ambientais; Gerenciar a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA) no
município; Implementar ações de controle de emissão de poluentes, administrar resíduos e procedimentos de
remediação. Avaliar a dimensão do impacto ambiental causado por obras de construção civil de todos os tipos e
portes; Verificar a adaptação da obra ao meio ambiente ao longo da construção; Elaborar relatórios sobre esse
impacto, levando em conta dados processados por sensoriamento remoto, levantamentos fotográficos aéreos,
mapeamento e cartografia digital, realizar pesquisas em laboratório e medições em campo sobre poluição do solo, da
agua e do ar; Elaborar projetos de saneamento básico (esgoto); Observar e cumprir as normas de higiene e segurança
do trabalho; bem como, outras atividades correlatas ao cargo.

FONOAUDIÓLOGO
Desenvolve trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição; Participa de
equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; Projeta, dirige ou efetua
pesquisas fonoaudiológicas, estabelecendo plano de treinamento ou terapêutico, com base nos prognósticos; Realiza
terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição, aperfeiçoando os padrões da voz
e fala; Colabora em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; Supervisiona profissionais e alunos em
trabalhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia; Participa da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo
aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; Dá parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e
escrita, voz e audição; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração
Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; Executa outras tarefas correlatas.

INSTRUTOR DE ENSINO SOCIAL
Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS e dos demais programas; - Apoio ao trabalho dos
técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS e dos demais programas; - Mediação dos processos grupais
do serviço socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referência do CRAS, identificando e encaminhando
casos para o serviço socioeducativo para famílias ou para acompanhamento individualizado; - Participação de reuniões
sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS e demais
programas; - Participação das atividades de capacitação da equipe de referência do CRAS e demais programas; -
Realizar cadastro do Bolsa Família e de outros programas sociais; - Realizar atividades de apoio às atividades dos
Assistentes Sociais; - Realizar estatísticas, desenvolver relatórios, realizar gráficos de atendimentos realizados e de
programas; - Auxiliar os Assistentes Sociais e Psicólogos em suas ações; - Auxiliar os Chefes de Departamento em
suas atividades; - Realizar mobilização social; - Atender ao público da Assistência Social com urbanidade e gentileza; -
Ministrar palestras de informação aos usuários dos programas.

MICROSCOPISTA
Realizar exames de urgência, efetuando microscopia de Hemato e Urina, bem como rotinas de Bioquímica; efetuar a
calibração e manutenção de equipamentos; proceder a liberação de resultados de exames; realizar outras atividades
por determinação da administração superior, respeitada a competência e abrangência do cargo.

PEDAGOGO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais; estabelecer normas e diretrizes gerais e específicas;
promover debates sócio-educativos com os grupos de famílias; contribuir técnica e pedagogicamente nas reuniões
sócio-educativas; incentivar a criatividade, o espírito de autocrítica e de equipe das famílias e profissionais envolvidos
nas reuniões sócio educativas; avaliar os processos pedagógicos das reuniões sócio-educativas; elaborar e participar
de oficina de conhecimento junto com o assistente social, psicólogo e estagiário; preparar passeios e atividades
festivas para os usuários atendidos pela Assistência Social; participar da elaboração de projetos; participar dos
estudos de casos; participar das reuniões multidisciplinares; participar da Construção de Plano de Ação junto a
Secretaria de Assistência Social; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao
seu cargo.

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
Executar trabalhos docentes que consistem em programar, preparar e ministrar aulas de uma ou mais disciplinas do
currículo de 5ª a 9ª séries do ensino fundamental sob orientação pedagógica imediata; participar de reuniões de
planejamento e da definição de programas e métodos, com o fim de contribuir na fixação de objetivos, recursos
necessários e metodologia de ensino; elaborar plano de aula, selecionar e confeccionar material didático visando
facilitar o ensino-aprendizagem; estimular, orientar e controlar o processo educativo e a aprendizagem escolar;
programar, preparar e ministrar aulas teóricas e práticas, observando os programas e horários preestabelecidos;
cumprir integralmente os planos, programas e atividades relacionados com a matéria ministrada, de acordo com
orientação pedagógica recebida; avaliar o aproveitamento dos alunos por meio de observação direta, trabalhos
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práticos, exercícios e provas; registrar a frequência dos alunos às aulas e escriturar diários de classe e boletins;
manter a disciplina dos alunos em sala de aula; colaborar na organização das atividades de caráter cívico, social e
cultural promovidas pela unidade de ensino; colaborar com os órgãos competentes na implantação das atividades de
orientação educacional e assistência aos educandos; orientar e encaminhar os alunos à Biblioteca Pública Municipal
para atividade de leitura e pesquisa; colaborar nas campanhas de assistência médica e sanitária aos alunos; participar
de reuniões com os pais dos alunos para avaliação da aprendizagem e debate de assuntos relacionados com o
aperfeiçoamento das técnicas pedagógicas; organizar e promover atividades educativas em jardins de infância ou
creches públicas municipais; organizar e desenvolver jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e
artísticas em unidades públicas de ensino.

PSICÓLOGO EDUCACIONAL
Executar atividades profissionais típicas, correspondentes a sua habilitação de forma a atender a comunidade escolar,
crianças e adolescentes. Orientar, quando necessário, o trabalho de outros servidores do quadro municipal.
Desenvolver estudos e prestar assessoramento técnico a quaisquer outras áreas municipais. Executar outras tarefas
correlatas.

PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL
Prevenir, diagnosticar, tratar problemas de aprendizagem, ajuda a organizar a vida escolar da criança, promover o
melhor uso do tempo, a elaboração de uma agenda e organização de materiais necessários para o estudo, Propiciar o
domínio de disciplinas escolares em que a criança vem apresentando dificuldade; Treinamento dos processos de
pensamento necessários ao ato de aprender, atender e acompanhar crianças com dificuldades durante o processo de
ensino aprendizagem.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo. Elaborar a análise de materiais e
substâncias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso. Efetuar registros das análises realizadas.
Preparar reagentes, peças, circuitos e outros materiais utilizados em experimentos. Proceder à montagem e execução
de experimentos para utilização em aulas experimentais e ensaios de pesquisa.
Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, reunindo os resultados dos
exames e informações. Selecionar material e equipamentos a serem utilizados em aulas práticas, pesquisas e
extensão. Dispor os elementos biológicos em local apropriado e previamente determinado, montando-os de modo a
possibilitar a exposição científica dos mesmos. Zelar pela limpeza e conservação de vidrarias, bancadas e
equipamentos em geral dos laboratórios de pesquisa e didáticos. Controlar o estoque de material de consumo dos
laboratórios. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. Trabalhar em conformidade a normas
e procedimentos técnicos e de biossegurança; executar outras tarefas afins.

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem
da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e
aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de
programação e ferramentas de desenvolvimento. Exercer outras tarefas afins.

Protocolo DO14849

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
TERCEIRO ADITATAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL DE 2022

REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2022
CELEBRAÇÃO: 07/06/2022
PARTES: Município de Nova União e a Empresa REAL NORTE CONSTRUTORA
OBJETO: Estando evidenciada a necessidade das partes CONTRATANTES EM PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, tendo em vista que o mesmo vencerá em 26/06/2022, conforme dispõe a Cláusula Sexta- Item 6.1,
cujo objeto é Aquisição e instalação de 344,00 m, de tubos de concreto a serem utilizados na linha 35 e travessão da
linha 35/39, com D=0,60m CA-1 na zona rural do município, mediante Convênio nº 099/2021/DER-RO, para o
Município de Nova União, conforme, Plano de Trabalho e demais peças integrantes do projeto básico e termo de
referência em anexo ao presente processo de nº 1096-1/2021, tem o presente.
ADITAMENTO: Por objetivo à prorrogação do prazo por mais 30 (Trinta dias), a contar da data de 26/06/2022 haver
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