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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRJ SALES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N° 001 /2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

O Municfpio de Landri Sales - PI. no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizara Teste Seletivo, por meio de 
prova objetiva e análise de currículo. destinado ao preenchimento de vagas de provimento provisório pana atender a.a 
demandas da Sccr"Ctaria Municipal de Educação, Sccrctaria Municipal de Saúde e Secretaria de Administração. o qual se 
rcgcní de acordo com as disposições aplicáveis aos cargos e consoante o estabelecido no presente Edital, com validade de 
01 (um) ano, nos termos da Lei n• 52511997 (Lei Orginicado Município) e com amparo na Lei n• 815/2021, de 10.08.2021 . 

1. DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 

1. 1 O teste seletivo scri regido por este edital , e sua rcaJização ficará a cargo da comissão organizadora da Fundaçio Vale 
do São Romão. CNPJ ~ 03.667.229/0001· 72, contratada e nomeada para esse fim . 

1.2 A Comissão Técnica rcspons.á.vcl por administrar toda& a& fases do certame será composta por- pessoas técnicas 
vinculadas ao quadro de pessoal da Fundação Vale do Sio R.omlo, ou concratada.s para esse fim, definidas via Portaria, 
assegurando a idoneidade., respaldo t.6coico-pcdagóg.ico-adrninistrativo e afastamento a qualquer vinculo atC 3• grau 
com funcionários da Prefeitura Municipal de Landri Sales ou rclsçl o direta com qualquer um dos candidatos. 

1.3 O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de Profissionais para as diversas áreas., conforme quantitativo, 
carga horária de lnlbalbo, requisitos, atribuições, formação e remuncnçio pre.vistos neste edital, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse pl'.i.blico deste município. 

1.4 A contratação scni feita mediante contrato administrativo temporário assinado entre as partes. a critcrio da 
administração pública e obcdcccri à estrita ordem de classificação dos candidatos habililados. 

1.5 O candidato deverá observar, rigorosamcmc. o ~e edital . 
1.6 A seleção pana 06 cargos de que trata este ediW comp-ec:nderi a aplicação de prova objetiva., de canucr eliminatório. 

e aniU.isc de cuniculo, de c:a,jlcr classificatório, de acordo com a úea de concorrência. 
l. 7 Será reservado o perocntua.l de 5% (cinco por cento) das vagas ofettcidas neste certa.me, coofonnc estabelecidas no 

anexo li deste edital, aos candidatos portadores de necessidades especiais. 
1.8 O candidato deverá manifestar sua ioteoção de concorrer para as vagas destinadas a portadores de necessidades 

especiais no ato da inscrição. 
1.9 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, estas sento 

preenchidas pelos demais candidalOS aprovados nu vagas de oonoorTtrtcia ampla. observando-se a ordem de 
classificação final, 

1.100 pessoal contratado estará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, cujas contribuiç&s sedo tte0lbida.s 
durante a vigência da contrataçio. 

1.1 J O candidato deve ob&crvar as prescrições deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherã. até a data da 
convocaçlo, todos os requisitos exigidos pant a contrata.Çio. 

l .12Ao reali2JU' e finalizar a in&crição, o candidato manifesta sua coococdi.ncia com todos os termos deste Edital sobre o 
qual nio poderi. alegar desconhecimento. 

1. 13A pan.icipação dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado nio implica obrigatoriedade de contratação, 
ocorrendo apenas para os candidatos classificados a expectativa de convocaçlo e contratação. Fica reservado às 
Secretarias Municipais o direito de proceder às contratações cm número que atenda ao interesse e às ncccuidadcs 
do serviço. obedecendo à ordem de classjficação final e ao pnlZO de validade do teste seletivo_ 

1.140 presente edital ~ complementado pelos anexos discriminados abaixo,. com detalhamento de informações 
concernentes ao objeto do concurso: 

a) ANEXO I - CRONOGRAMA; 
b) ANEXOU - QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, REMUNERAÇÃO 

E REQUISITOS/ESCOLARIDADE; 

:~ ~~g ~::. ~~~~~ ~~~icos PARA PROVA OBJETIVA; 
e) ANEXO V - TABELA OE PONTUAÇÃO DE TITULOS; 
l) ANEXO VII - FICHA DE INSCRJÇÁO ELETRÔNICA; 
g) ANEXO VIn - FICHA DE INSC RIÇ ÃO PoSTAL; 
h ) ANEXO IX - FORMULÁRJO D E RECURSO. 

2. DA TNSC RTÇÃO, ENTREGA OE CURRfCULOS E REQUISITOS 

2. 1 O candidato deverá conhecer o teor deste Edital , disponlvel no site oficial do municlpio de Landri Sales 
Cl mos•f/landrlsalcs oi ggy brl e publicado no Diário Oficial dos Municjpios hnoRwww diacíoficia'dosnmn içipios orK 

Avenida Senador Dirceu Arcoverdc, N _ 235 - Centro - Laodri Sales - Piaui - CEP 64.850-000 
CNPJ 06.554. 117/0001-0I - Fone: (89) 3542•1435 - e-mail : PIU 1~,1 l1111 n13jl wm 

como também no site da Fundação Vale do São Romão (www.fvsr.com.br). 
2.2 M Imcrições serão realizadas entre os dia.s 09 de novembro de 2021 e 23 de novembro de 2021, pelo site 

www.fvsr.com.br através da Ficha de lnscrição disponfvel cm hftQ5://fomtJ>.glc-/QSSqrkrtopbVQ law9 que deverá ser 
pn:eochida e enviada entre as 7b do dia 09/11/2021 às 23h59 do dia 23/ 11/2021, conforme estabelecido no 
cronograma de exocuçào do teste selc:tivo simplificado, anexo I deste edital.juntamente com os seguintes documentos 
todos cm formato pdf: 

a) Cartein. de Identidade; 
b) Cadastro de Pc.s.soa Ffs.ica-CPF (dispensável quando constar no RG); 
c) Tirulo de Eleitor; 
d) Comprovante de votação na clc:içio dç 2020 (ou c:ertidio de quitação c:leitoral cm.itida pelo TRE); 
e) Comprovante de Rcsid!ncia atUalizado; 
f) Ficha de 1nscrição (preenchida no site OU encaminhada via postal); 
g) Apresentação de laudo médico comprobatório para os candidatos PCD dos últimos 90 (novcnta)dias. 

2 .3 Al&n da inscrição on-line, o candidato podeli optar por se imcrcver via postal. Para. isso, deveri. encaminhar todos os 
documentos constantes no item 2.2. para o endereço: FVSR - Rua l>r. AbOJ:o Costa, SIN - Centro - Slo Joio do 
Ptauf - PI. CEP 64, 760-000. com A viso de Recebimento - AR e com a dcfiniçlo expressa INSCRIÇÃO EDITAL 
01/2.021 . Serio aceitas insaiçõcs via postal encaminhadas att o dia 23/l 1/2CYJ.l . 

2.4 Será admitida apenas uma inscrição por candidato, ou seja, o candidato podai se: .inscrever soi:ncntc para 01 (um) 
cargo. 

2.S As inscriçócs serio analisadas pela Comissão Responsável pelo Processo Seletivo. 
2.6 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o c:omplcto e correto preenchimento dos da.dos de inscrição, a 

veracidade: dai- Ulformaçõe& declaradas. Dão sendo po6Sivel realizar correções e/ou complementações apóõ efetivada 
aimcrição. 

2. 7 A Comissão deste Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizará por evenruais prejuízos causados pelo 
preenchimento incorreto dos dados de inscrição. 

2.8 Serão considerados desclassificados os candidatos que não tenham entregue a Ficha de Inscrição acompanhada. 
dos documentos. no prazo indicado neste cdita1. 

2.9 Se servidor da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregados 
de suas subsidiárias ou conb'Oladas, ou exercer outras atividades cm empresas particulares ou afins, deve comprovar 
formalmente a disponibilidade de horúios; 

2.t0Nãosccnquadrarnas vedações contidas no inciso XVl, XVIl c §todo art. 37daConstituiçãoFedcraldc198S. 
alteradas pela Emenda COD51:imcional nº 19/98 (Acumulação de Cargos). 

2.11 Não haverá cobrança de taxa para a realização deste Teste Seletivo. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 O Teste Seletivo objeto deste Edital será realizado cm uma única etapa, por meio de prova objetiva. de cuiter 
eliminatório e class.ificatório para todos os cargos, exceto para os de nfvel superior, que al~m da Prova Objetiva (PO). 
deverá submct.cr, cm caso de classificação, à "Z' Etapa Prova de Títulos (PT). de cani.tcr classificatório. ficando assim 
estabelecido: 

a) Prova Objetiva (PO) de caráter elimina.tório e clusificatório (todos os cargos). 
b) Prova de TltuJ.os (PT) de caráter apenas cla&sificat6rio (para os cargos de nível superior). 

3.2 A prova objetiva (PO) ser'- composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) 
altcmativ~ representadas pelas letras (a, b, e. d. e). onde somente OI (uma) estará correta. conforme discriminação a 
seguir: 

CARGOS: Assi,tentc Social / Enfermeiro / Engcnhc:iro Civil / Educador Físico / Fisioterapeuta. / 
Fonoaudióloao / Médico / MMico Psiauiatra /Nutricionista/ Psi~iu,020 / Psicólo20 

DISCIPLINAS N"DE PESO PONTOS 
OUESTÕES 

Poro,~•~ 10 's IS O 

Conhccimen1os Gerais 10 's IS O 

Conhecimentos .. -lficos 20 20 400 
TOTAL 40 700 

Avenida Senador Dircc:u Arcovetdc, N. 23$ - Centro -Landri Sales - Piauí - CEP 64.8SO-OOO 
CNPJ 06.SS4. l 17/0001-0l -Fone: (89) 3542-1435 - e-mail: pm l s@hõUIJíl il com 

CARGOS:Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamencal I e n e Professor de 
Educacão de Jovens e Adultos - EJA 

DISCIPLINAS N"DE PESO PONTOS 
OUESTÔES 

Portum,,.., 10 1 5 15 O 
Matemática 10 1 5 15 O 
Conhecimentos em Legj&lação Educacional 20 2,0 40,0 
e Fundamentos PcdaPÓP'Íco!i 

TOTAL 40 700 

CARGOS; Agente de Endemias / Agente Comunitário de Saúde/ Agente Fiscal de Vigilincia Sanitária 
Auxiliar de Scmços Gerais/ Digiiador / Eletricista/ Molorisla / Rcccpcionisia / Operador de Máquinu 
Agrícolas / Operador de Moto Niveladora / Operador de retroeseavadeira / Tl:cnico de Enfermagem / 
Técnico cm Saúde Bucal 

DISCIPLINAS N'DE PESO PONTOS 
OUESTÔES 

Po-•m••• 10 1 S IS O 
Matemética 10 1,5 IS O 
Conhecimentos ... nvorfficos 20 2.0 400 
TOTAL 40 - 700 

3.3 A avaliação do cuniculo, títulos e experiência profissional, de caráter cJassificatório, valerá até o mãximo 20 (vinte) 
pontos, obtida pela soma d0$ títulos/requisitos aprcsentad05, conforme Anexo V deste Edital. 

3.4 Somente serio aceitos os títulos relacionados no Anexo V, observando o limite de pontos oelc contido. 
3.S Terão contabilizados a pontuação referente à Prova de TfbJlos somente aqueles classificados na t• etapa com, no 

mlnimo, 500/4 de aproveitamento. 
3.6 A prova objetiva será aplicada no dia 04/12/2021, em horário e local posteriormente encaminhados. 
3. 7 É obrigatório a apresentação de um documento de identificação com foto para entra.da no )oca] de provas. 

4 . DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE 

4 . 1 A relação provisória dos candidatos inscritos e classificados para T etapa. quando for o caso, será diwlgada no dia 
21/12/2021. 

4 .2 Os candidatos habili1ados e classificados para a Prova de Tltulos serio listados em ordem deercscente da nola fanai 
resultante do total de pontos obtidos na Prova Objetiva. 

4.3 Os habilitado• e clusificados apó$ o resultado final dar etapa deverio, em caráter temporúio, compor banco de 
dados de pessoal da Prefeitura Municipal de Landri Sales- PI. O número de vagas ofertadas nesse teste seletivo se 
encontram no Anexo n, deste edital. 

4.4 O escore final do candidalo será a soma !Jgcbn do escore obtido nas duas etapas da seleção. 
4.5 Na hipótese de igualdade de classificação (ponluação), os crilérios de desempate obedcccrio à seguinte ordem: 

a) somar maior pontuação na parte cspcdlica da prova objetiva; 
b) somar maior pontuação na parte de conhecimentos gerais da prova objetiva; 
c) somar maior pontuação na formação acadêmica; 
d) somar maior poncuaçio na experiência profissional; 
e) maior idade. 

4 .6 Ser& publicada a classificação final , em ordem decrescente a partir da pontuação máxima alcançada individualmente 
entre os candidatos, após a soma das etapas I c:2. 

4 . 7 Os resultados serio divulgados no site oficial do município de Landri Sales-PI http~:1/landrii.a\ei-.pi.gov.br) e publicado 
no Diário Oficial dos Municipios oo site(http://wwwdiari9fiçi uldosmunicipios.org) e no site www.fvsr.com.br. 

Avenida Senador Din:cu Areovcrdc, N. 235 -Centro - Laodri Sales - Piauí - CEP 64.850-000 ~ 
CNPJ 06.SS4. l l 7/000l-Ol - Fone: (89) 3542-1435 - e-mail: um 1~cnit10tm3il-com 

5. DA CONVOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

s_ 1 A convocação dos candidatos para o processo de contratação seri conforme a oeçcssidadc e o surgimento de vagas, 
obc;dçcçodo critcriosamc:otc: a onlcm de: classificaçio,. sendo a convocação de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de I.andri Sales. 

5.2 A convocação dos candidatos dar~á por meio de Edital de Convocação divulgado no site oficial do município de 
Landri Sales-PI e no Diário Oficial dos Municípios,, sendo de R:sponsabilidade do candidato acompanhar as 
convocações. 

S.3 A identificação do local de trabalho/lotação senl definida de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais. 
S.4 Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pelas Secretarias Municipais. no 

ato de sua conttataçlo, em atendimento à excepcionaJ necessidade do Município e na sua impossibilidade, o candidato 
estará eliminado. 

S.S A inexatidão de afirmativas,. declarações falsas ou irregulares cm quaisquc:c documentos, c:/oo. que oio satisfaz« todas 
as condições estabelecidas ne&te Edital, bem como a ausência de pré--rcquisito, ainda que verificada posteriormente. 
eliminani o candidato do Processo Seletivo Simplificado, aoulaodc>-sc todos os atos, sem prejuízo das demais medidas 
de ordem administrativa, cível ou criminal 

6. DA APROVAÇÃO E POSSE 

6. 1 A contrataçào dar-se-, por ordem de classi.ficaç.lo deacscente atendendo à necessidade do Município. 
6.2 Havendo habilitação de pessoas çom nc:ccssidadc:s especiais., será rese:rvada a cota legal de 5% para contratação e será 

divulgada wna tu.la especial com 0& classificado& oa vaga de deficientes. 
6.3 Os profissionais do magisttrio habilitados para um determinado curso poderio ser lotados para ministrar disciplinas 

de outros cwsos., desde que em áreas afins. 
6.4 No ato da contratação, sem prejuízo a demais documentações exigidas na ocasião, dcvc:rão &cr comprovados os 

segui.ates requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Escar quite com as obrigações eleitorais; 
c) Estar quite com as obris,.çõco do Serviço Mililar, para os candidatos do sexo masculioo; 
d) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 
e) Não ter sido demitido, nos últimos S (cioco) anos., do serviço público munici~ eaadual ou federal, por 

intcl'Wdio de Processo Administrativo DiscipliDar. 
f) Atender aos pr6-rcquis.itos legais e exigências constantes no corpo deste Edital; 
g) Se servidor da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como 

cmpregad06 de suas subsidiárias ou controladas. ou exercer outru atividade& cm empresas particulares ou 
afins.. deve comprovar fonnahnente a disponibilidade de horários. sob pena de 1l515inatu1'11. de desi.stlncia de sua 
habililaçio para la! coatralação. 

h) Ter aptidão fisica e mental para. o exercício das atribuições do cargolérca de atuação, comprovada por atestado 
médico oficial. 

i) Apresentar declaração de: acumulação Jlcita de cargo público; 
j) Apresentar outros documentos que se fizerem necesdrios, por ocasião da posse; 

7. DOS RECURSOS 

7.1 Somente será admitido um único rec-urso pan1 cada candidato para cada fuc de avaliação, espccificadamente contra a 
clas.,ificação do Processo Seletivo, desde que devidamente fundamentado com as justificativas para revisão, dirigido 
a Comissão do Proce&$0 Seletivo. 

7 .2 Os recursos somente serio admitidos se intcrpoâos no prazo estabelecido no Anexo 1, após a clivulgaçlo do 
resultado oficial preliminar e após a divulgação do resultado final. não sendo aceito cm nenhuma hipótctie, recucso 
íntcrposto fora do pruos ou que não esteja devidamente fundamentado. 

7 .3 Os Recursos dcvcrn ,;cr entregues. exclusivamente via fonnulirio cspcdfico disponibilizado no site www.fv5r.c:om.br, 
conforme dara estabelecida no cronognma de execução do Teste Seletivo Simplificado, como consta no anexo I deste 
edital. 

7.4 Os recursos que não C5livcn::m de: acordo com o estabelecido nos itens anteriores serão indeferidos. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRJ SALES 
SECRETARJA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARJA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SECRETARJA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

8. RESULTADO FINAL 

8.1. Após a apreciação dos rccw.os intCipostos, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado sc:ní divulgado 
no site oficial do município de Landri Sales-PI (hnps:/1landrisalc&pi.gov.br)e no site www.fvsr.eum.br e publiçado no 
Diário Oficial dos Municípios no site (htq,://www.diarioficialdosmunicipios.org). 

9. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

9.1 A convocação dos candidatos habilitados para conlllllação obcdcccrá rigorosamente à ordem de classificação do 
Processo Seletivo Simplificado, sendo realizada pelo Prefeito Municipal por meio de Edital de Convocação, conforme 
item S.2, destt Edital. 

9.2 A Prefeitura Municipal de Landri Sales-PI reserva-se ao direito de proceder às contratllÇÕcs, cm número que atenda ao 
interes.se, conveniência e a necessidade do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamClllária e o número de 
vagas que vicmn a surpjr. 

9.3 O candidato convocado que não comparcccr no dia, local e hora designados para apresentação, será considerado 
desistente e perderá automaticamente o direito a cootratação e, quanto a esses fatos, não cabe rccwo. 

9.4 A contratação do candidato está condicionada ao atendimento das exigêocias previstas no item 6.4 deste edital, 
bem como deverá ap,cKDtar os documentos constantes no edital de convocação. 

9.S O candidato contratado para prestação de serviço por tempo determinado fica cientede que será avaliado no exercício 
de sua função, em qualquer época do ano. 

9.6 A avaliação de desempenho do profissional contratado na forma deste Edita~ quando for evidenciada a insuficiêocia 
de desempenho profissional ou má conduta, acarrelllrá =isào do contrato celebrado, rcspeilada a legislação vigente. 

9. 7 A conlrataçào tera duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração. 
9.8 Fica Eleito o Foro da Comarca de Floriano-PL para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Processo 

Seletivo Simplificado de que 111118 este edital. 
9.9 Dúvidas e/ou informações acerea desse proce&SO seletivo podem ser encaminhadas para o email 

fundnçào. vsr@igmail.com. 
9. 100s casos omissos serio analisados e julgados pela Comissão deste Procc&SO Seletivo Simplificado. 

RI SALES-PI, S DE NOVEMBRO DE 2021 . 
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EDITAL N' 001/2021 PROCF.SSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
ANEXOICRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATA LOCAL 
Lançamento do Edital 08.11.2021 hUQs://lan<lrisales.Qi. gov.br 

www.tvsr.com br 

http://www.diarioficialdosmunicipios.org 

Período de Inscrições 09.11 a23.ll.2021 111\\w.fvsr.com.br 

Diwlgação das inscrições deferidas 26.111021 www.fvsr.com.br 

Diwlgação dos locais de prova Até O 1.12.2021 www.fvsr.com.br 

Aplicação da Prova Objetiva 04.121021 A definir 

Divulgação do Gabarito Oficial 06.12.2021 www.fvsr.com.br 

Resultado da Prova Objetiva 17.12.2021 www.fvsr.com.br 

Prazo para interposição de Recwsos 18a20.12.2021 www.tvsr.com.br 

contra a Prova Objetiva. 

Diwlgação do resultado dos recursos 21.12.2021 wvlw.fi1sr.com.br 

Divulgação dos candidatos aptos a 21.12.2021 1V1vw.fvsr.com.br 

Análise de Títulos 

Período para apresentação dos títulos 22 a 24.12.2021 \VIVIV. fvsr.com.br 

Resultado Preliminar da Prova de 27.121021 www.fvsr.com.br 

Títulos 

P= para interposição de Recursos 27 a 29.12.2021 www.fvsr.com.br 

contra a Prova de Títulos 

Divulgação do Resultado Final para 31.12.2021 httgs://landrisalcs.Qi.gov.br 

homologação www.fvsr.com.br 

httQ:/1'.V1V1v.rliarioficialdosmunicigios.org 

EDITAL N" 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
ANEXOU 

QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, V AGAs, REMUNERAÇÃO E 
REQUISITOS/ESCOLARIDADE 

Lotaçio: Secretaria Muntdpal de Educação 

CODIGO CARGO C.H. VAGAS ltEMUJ"(Dl.AÇAO REQUISITO/ 
PARA ESCOLARIDADE 

INSCRICÃO A.C N.E 

001 Professo.- Educação 20h 08 OI RS 1.443, 12 Licenciatura Plena cm 
Infantil - zcma urbana Pcda202ia ou áreas afins. 

002 Professor de Ensino 20h 03 RS l.443,l2 Licenciatura Plena em 
Fuodamcntal 1 (anos Pedagogia ou áreas afins. 
iniciais) zona wbana 

003 Profe550r ck: Enaino 20h 05 RS 1.443,12 Licenciatura Plena cm 
Fun~I a (anos Pedagogia ou áreas afins. 
finais) - zona urbana 

004 Professor de Ensino 20h 06 OI RS 1.443,12 Licenciatura Plena cm 
Fundamental para Pedagogia ou áreas afms. 
Educação de Jovens e 
Adultos - zona urbana 

005 Professo, Educação 20h 04 RS 1.443, 12 Licenciatura Plena em 
lnfamil - zona rural Pcdaa:oo"ia ou áreas afins. 

006 Professor- de Ensino 20h 04 RS l.443,l 2 Liccnciarura Plena cm 
Fundamental 1 (anos Pedagogia ou áreas af"los. 
iniciais) zona rural 

007 ProfCSSOT de Ensino 20h 04 RS t.443. 12 Licenciatura Plena cm 
Fundamental n (anos Pedagogia ou áreas afins. 
finais'- zona rural 

008 Professor de Ensino 20h 03 1U l.443, 12 Licenciatura Plena em 
Fundamental para Pedagogia ou áreas afins. 
Educação de Jovens e 
AduhoA - zona rural 

009 Nutricionista - Educação 40h 02 . RS 1.984,00 Bacharelado em Nutrição e 
Registro no Conselho 
connv-tcntc. 

010 Assistente Social - 30h OI . R$ 1.984,00 Bacharelado cm Serviço 
Educac:ão Social. 

Oll Psicopcdagogo - Licenciatura Plena cm 
Educação 40h OI . RS 2.886,24 Pedagogia ou Bachan:lado em 

Psicologia e Especialização cm 
Psico-1 .......... ia. 

012 Psicólogo - Educação 30h OI . RS 1.984,00 Bacharelado cm Psicologia e 
Registro DO Conselho 
co--tcotc. 

013 Auxiliar de Serviços 40h 13 04 RS 1.100,00 Ens..ino Fundamental 
Gerais Edu,..,.r¾io incomnlcto. 

ou Motorista - categoria 40h 04 . RS 1.100,00 Ensino Fundamental c.omplcto 
CNH D- Educação e CNH categoria D ou 

sur,erior. 

TOTAL DE VAGAS 59 06 . . 
Legenda. 
C.H. CatBf, Horirili / A .C. Amipla Canc:0fffflCia / N.B. Ntteaaid&dc:s Elpe,cillis 
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ANEXO D 

QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS. CARGA HORÁRIA. VAGAS. REMUNERAÇÃO E 
REQUISITOS/ESCOLARIDADE 

Lotaiçil.o: Secfttarla Muntdpal de Saúde 

CODIGO CARGO C . H. VAGAS R2.MtJNIUt.AÇA0 REQUISITO/ 
PARA ESCOLARIDADE 

INSCRICÃO A.C N .E 

015 Enfennciro - Saúde 40h 02 RS 2. 100,00 Bacharelado cm Enfcnnagcm 
e Registro no Conselho 
co--· tente 

016 Médico - Clinico Geral - 40b OI RS 7.300,00 Bac~lado cm Medicina 11 

Atenção Primária à Saúdo Registro DO Conselho 
co...,._..tcntc 

017 Médico Psiquiatra - 20b OI RS 10.000.00 Bacharelado cm Medicina 
Secretaria de Saúde cOID Rcaidmcia cm Psiquiatria 

e Registro no C onselho 
comnretcnlc: 

º'" PAic61ogo - Secremria 30h OI RS l.984,00 Bacharelado cm Psicologia e 
Municipal de Saúde Registro no Conselho 

co---te. 
019 Fonoaudiólogo - Atenç.io 30b OI RS 1.984,00 Bac bafflado cm 

Prunúia à Saüdc Fonoaudiologia e RegiWO no 
Coiaelhoco tente. 

020 Fiaiolcnlpc:uta - Hospital 30h 02 RS l.984,00 Bacharelado cm Fisioterapia e 
Reg.iSUO no Conselho 
conuv.:tcntc: 

021 Educado" F(flõico - Atcoçllo 40b 01 RS 1.984,00 Bachan::lado cm Educa.çilu 
Prlml.ria à Saódc Física e Rc&istro no Conselho 

c o---1:entc. 
022 A ulstcntc Social- 30h 01 RS 1.984,00 Bac harelado cm Serviço 

Secretaria Municipal de Social e Rcgi&tro no Conselho 
Saúde comnctcnte. 

023 Agente ele Enclcniias - 40b 02 RS 1.sso.00 Ensino F undamental 
A1---"'o Primúia à Saúde comnleco. 

02-4 Agente Com.unitário de 40h OI R$ l.SS0,00 Ensino Fundamental 
Saúde - Atcaç&o Primiria à complcc.o. 
Saúde 

025 A1icntc: Fi.sc&I de VigiJincia 40h 02 RS 1.100.00 Eo.&ino Fundamenbll 
Sanitúia - Atenção c ompleto. 
Prindria à Saudc 

02• Auxiliar de ScrviÇOli Gcraiit 40h 05 01 RS 1.110,00 E n&ino FundamcntaJ 
Saúde incomnlcto 

027 Motori sta - categoria CNH 40b 04 RS 1. 100,00 Eruiino Fundamental completo 
D - Saúde e CNH categoria D ou 

-·-rio r. 
028 Motoricta - categoria B - 40h 02 RS 1. 100,00 Eruiino Fundamental completo 

Secretaria Municipal de e CNH categoria B ou 
Saúde ..., ,,_...o r. 

029 Digitador - Atenç.io ◄Oh 01 R$ 1.100,00 E nsino Médio iocor:nplcto e 
Prim'-ria à Saúde experiência comprovada cm 

lnfonnática 
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030 Digitador - Seçretaria 40h OI RS l.l00.00 Ensino Médío iocomplcto e 
Municipal de Saúde cxperiêru::ia comprovada cm 

lnfonnitica 
031 Recepcionista - Atenção 40h OI RS 1. 100.00 En&ino M édio incompleto. 

Primária à Saúde 
031 Técnico cm Enfc:nnagcm - 40b 02 01 R$ 1. 100.00 Curso T6cnico cm 

A,,. .. ,.;io Primária à Saúde Enfcnnaacm 
033 Técnico cm Saúde Bucal - 40h 03 R$ 1.100.00 Curso Técnico cm Saúde 

Atcncão Prim6ria à Saúde Bucal. 
TOTAIJ DF.VAGAS :\S 02 

l.c&c:nda: ~ c.J--1. C..rp Horária 'A.C. Ampla Coneorrtncia' N A Nc:cc-uicladc5 e.s,c:riai.a 
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EDITAL N• 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO U 

QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGA8, REMUNERAÇÃO E 
REQUISITOS/ESCOLARIDADE 

Lotaçio: Sttretaria Muhldpal de Adminlatraçio 

CODIGO CARGO C.H. VAGAS RUIUNERAÇAO REQUISITO/ 
PARA ESCOLARIDADE 

INSCRIÇÃO A.C N.E 
034 Eletricista 40h OI - RS l.100,00 Ensino fundamental 

incompleto. 
035 Motorisca.- categoria CNH 40h 02 RS 1.100,00 Ensino Fundamcotal completo 

B - Administração e CNH categoria B ou 
su~or. 

036 Operador de máquinas 40h 04 - RS 1.100,00 Ensino Fundameocal completo 
agrícolas e curso de operação de 

máouinas ,oricolas. 
037 Operador de 40h OI RS 1.500,00 Ensino Fundamcocal completo 

motonivetadora e curso de operação de 
máQuinas ne....i..,. 

038 Operado<de 40h OI - RS t.500,00 Ensino Fundame01al completo 
mrocscavadeira e curso de operação de 

~•=•'··· -~·••. 
039 Engenheiro Civil 40h OI - R$2.100,00 Curso superior em Engenharia 

Civil e Rgi:.tro no Conselho 
comtv:tentc. 

TOTAL DE VAGAS 10 -
Legenda: 
C.ff. Carga Honiria / A.C. A1f11I■ Concontnàa/N.E, Neçcsaidadt:1 Especiais 

EDITAL N" 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANExo m 

ATRIBUÇÕES DOS CARGOS 

CARGO: Aeeate Comualtú1o de Saúde 
Realiza atividades de prevenção de docoças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde realizada em 
domicDios ou junto às coletividades, em coofonnidade com os princípios e diretrizes do SUS; estende, tamb&n, o acesso 
da população às aÇÕeo e semços de infom,açilo, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania Possibilitar wna 
proposição qualitativa de suas ações e evidenciando um perfil profissional que concentra atividades na promoçio da 
saúde, sej• pela prevenção dedoenças, seja pela mobiliução de recu,sos e práticas sociais de promoção da vida e 
cidadania ou mesmo pela orien1ação de individuas, grupos e populações, com cara<:tcristicas de educação popular em 
saúde e acompanhamento de familias. Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade 
(micro área)• a Eauice da Eslntéllia da Saúde da FamiliL 
C11No: A2ente de Endemia& 
Atualizar o cadas1ro de imóveis, porintrnmdio do reconhecimento geográfico, e o cadaslro de Pontos Estratégicos (PE); 
Realizar a pesquisa larvária cm imóvci~ pana levantamento de índices e descobrimento de focos. bem como cm 
armadilhas e em pontos estratégicos, conforme oricnlaçio tbcnica; Identificar criadouros contendo formas imaturas do 
mosquito; Orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; Executar a 
aplicação focal e residual. quando indicado. como medida complementar ao controle mecânico. aplicando os larvicidas 
indicados, conforme oricntaçlo t&:nica; Registrar nos formulários específicos, de forma cOrTCta e completa, as 
informações referentes à& atividades executada&; Vt5loriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo Agente 
Comunitário de Saúde - ACS que necessitem do uso de Iarvicida, bem como vistoriar depósitos de diflcil acesso 
informado pelo ACS; Encaminhar os casos suspeito< de dengue à unidade de ALençio Primúia em Saúde - APS, de 
acordo com as orientações da Secretaria da Saúde; Atuar jWlto aos domicfli0$. informando os &CUS moradores sobre a 
doença. seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; Promover reuniões com a comunidade com 
o objetivo de mobiJi7á.1a para. as ações de prevenção e controle da dcn~ sempre que possível em conjunto com a 
equipe de APS da sua área; Reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primária cm Saúde, para trocar 
informações sobre febris suspeitos de dengue, a cvoluçio dos índices de infestação por Aedcs acgypti da área de 
abrangência, os lndiccs de pcndSnciu e as medidas que estão sendo. ou deverão ser~ adotadas para melhorar a situação; 
Comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, dw'ante as visitas donriciliares; 
Registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, conforme já referido, com o objetivo de 
alimentar o sistema de informações vctoriaisi Atuar no cootrole de zoonoscs, animais pcçonhcotos. rcsavatórios e 
blKN"dciros de docnr.JIJ.: em :111r~ de combate e oricntar:in• 
CARGO: Anate Fltcal de Vlt!lllnelo Sultú1o 
Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante: A fiscalização permanente; A lavntura 
de autos de inftação e encaminhamento à unidade competente para aplicação de multa; Ainterdiçilo do cstabelccimento;A 
apreensão debcns e mercadorias; O cumprimento de diligencias; Informações e requerimentos que visem à expedição de 
autoriz.ação, licença, permissão e concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico 
Municipal. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamc:ato da legislação municipal. Executar outras atividades correlatas 
oue lhe forem atribuldas. 
CARGO:AnbtfadaSodol 
Elaborv, implementar, executar e avaliar politicas sociais junto a órgãos da administração publica, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organi2açõcs populares; II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; m - cncamiohar providências. e 
prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; IV - {Vetado); V - orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fàzer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 
direitos; VI - planejar, organizar e administrar beneficias e Serviços Sociais; VD - planejar, executar e avaliar pesquisas 
que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; VIII - prestar assessoria e 
con&ultoria a ôrgi°' da admioistraçio pública direta e indireta,, empresas privada& e outras cnódadca, com rclzlçio U 
matMas relacionadas no inciso D deste anigo; IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais cm matt:ria 
relacionada às políticas sociais. no exercício e na defesa dos direitos civis. politico& e sociais da coletividade; X -
planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; XI - realizar estudos 
sócio-econômicos oom os usuários para fiJlS de beneficias e serviços 60Cjais junto a. órgãos da administração pública 
direta e indireta. -e; mivadas e outras entidades. Art. s• Constituem atribui".MC. orivativas do Assistente Social: 1 

Avenida Senador Din:eu Movcrdc, N. 235 -Centro- Landri Sales - Piaui - CEP 64.850--000 
CNPJ 06.554.1 I 7/0001--01 - Fone: (89) 3542-1435 - e-mail: prn.lsüVhotmnil com I) 

- coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar cstwlos, pesquisas. planos. programas e projetos na área de 
Serviço Social; n - planejar, organizar e adminisuvprogramas e projetos em Unidade de Serviço Social; Ill - asscssoria 
e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta. empresu privadas e owru entidades, cm matEria de 
Serviço Social; IV - realizar vistorias, pericias técnicas, laudos periciais. informações e pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social; v -assumir. no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós,,,graduaçio. disciplinas 
e ÍWlçÕCS que exijam conhecimentos próprios e adquiridos cm curso de fonnação regular; VI - treinamento, avaliação e 
supervisão direta de cstagwios de Serviço Social; VII - dirigir e coordenar Unidade.s de Eos.ino e Cursos de Serviço 
Social, de graduação e pós-g,Mluação; VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, cemros de estudo e de pcsqWsa 
em Serviço Social; IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou 
outras formas de seleção pan Assistentes Sociais. ou onde sejam aferidos conhecimentos iner-cntes ao Serviço Social; X 
- coordenar seminários., encontros, coo~ e cvc::nt05 assemelhados sobR:: assuntos de Serviço Social; XI - fiscalizar 
o exercício profissional através dos Conselhos Fcdcra.l e Rc:gionais;XII - dirigir serviços técn.ico6 de Servi~ Soci.a1 cm 
entidades públicas ou privadas; xm -ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira cm órgãos 
e entidades renrescntativas da catcvoria nrnfissiooal. 
CARGO, Au.nll.ar De Servi- Genú 
Zelar pelo ambiente de trabalho, preservando e valorizando; executar- atividades de manutenção e limpeza. tais como: 
VarTCI', cnc.erar. lavar salas, banheiros, corredores, pátios, quadms e outros espaços utilizados pelo poder público~ 
conforme a ncccMidade do serviço; Aplicar produtos para limpeza e coDSCTVaçio dos mobiliários; Coletar o lixo 
diariamente. dando ao mesmo o destino cOITCto; Executar sctViços internos e ex.lemos, conforme demanda apresentada 
pelo órgão competente; racionalizar o uso de produtos de limpeza. bem como zelar pelos materiais como vassouras, 
baldes, panos, espanadcrcs, etc.; Comunicar com antcccde-nçia ao órgão competente sobre a falta de material de limpeza. 
para que a compra seja providenciada; Abrir, fechar portas e janelas nos horários estabelecidos para tal, quando for o 
caso; Guardar sob sua rcspomabilidadc as chaves da i.nslituiçào. quando for o caso. ou deixar as chaves nos locais 
previamente estabelecidos; Agir como educador na construÇào de hã.bitos de preservação e manutenção do ambiente 
tisico, do meio às ora descritas; Prepataçio e serviço do.s alimentos para pequenos ou grandr:a grupos de:: pcS&Oa$, 
controlando a quantitativa e qualidade dos alimentos: Prestação de infonnaçõcs à Direção do órgão quanto a necessidade 
de reposiçi.o de estoques; Conservação do local de preparação dos aJimentos em boas condições de trabalho procedendo 
a li...,,_,.. e arrumacão· 
CARGO: Dloitador 
Atender as demandas de digitação e lançamento de dados cm .sistema. Profusional responsável pela Wgitação de dados 
e informações coletadas por seus superiores. Operar cm terminal de computador inserindo dados em formulários., tabelas 
e fichas de aruali2ação cada.stntl. Digita e formata oficios, memorandos e text'O$ entregues por seus superiores. Zela por 
sua Im.auina ou tcnnina1 de c.-..nnutador- no ambiente de trabalho e executa atividade, correlatas à ,.,..,.lo. 
CARGO: Educador Ffslco 
Desenvolver atividade$ ftsica.s e pnítiC.a5 corporais junto :;i comunidade; veicular informação que visam à prcvcnç!o, 
minimiDç.io dos riscos e pro1eção á vulnerabilidade; buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sc:otimcnco de pcrtinlncia social nu comunidades, por meio de 
atividade fisiea regular, do J2jdadãl2 e lazer, das práticas corporais; propon:iornu-Educaçio Pçnnancntc cm Atividade 
Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juatamentecom as ESF, sob a forma de co-participação acomi,a.nhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem cm serviço, dentro de um processo de 
Educaçlo Pcnnancntc; articular ações, de fonna integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais cm saúde que 
incluam os diversos setores da administração P:.blica; contribuir para a ampliaçlo e a valorização da utilização dos 
espaços públicos de eonvivêncJa como proposta de: inclusio social ; identificar profissionais c/oo membros da comunidade 
com potencial J)&l'8 o desenvotvimento do trabalho em pfá.ticas corporais; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes 
Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como facilitador~monitorcs 00 desenvolvimento de Atividades 
Ffsicu/Práticas Corporais; supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF 
na comunidade; promover ações ligadas á Atividade Ffsica/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos 
presentes no território; articular parcerias com outros setores da Arca adstrita,. junto com as ESF e a população, visando 
ao melhor uso dos espaços públicos cxistcntc:s e a ampliaç:i odas áreas disponívc:is para aa: pnitiCM coq>0rais; promover 
eventos que estimulem ações que valorizem Atividade: Física/Práticas Corpona.is e sua importância para a saúde da 
~nuladlo. 
CARGO: Enfermeiro 
Realizar assistt!ncia integral (promoção e proteção da saódc. prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, ~bilitaçio 
e:: manutenção da saudc) aoa Uldivíduos e familia$ Wl Unidade Básica de Sa\ldc e, quando indicado ou nccesaário, no 
domicilio e/oo nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc). em todas as fases do desenvolvimento 
humano: iniancia, adolescência, idade adulta e tcrccua i.dadc; confonne prolOColos ou ouua.s normativas técnicas 
cstabclccidas nclo acstor mun.icioal observadas as ATcc,v,,c,1r.N-.; lcll.B.is da orofissão. Plancºar R.crcnciar coordenar e 
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avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitárim de Saúde. Supcrvisiooar, coordenar e realizar atividades de 
educação pcnna.ncntc dos .Agentes Comunitários de Saúde e da equipe de enfermagem. Orpni.zar e coordenar grupos 
.. de individuas e familiaa em situa•-'o de risco da án:a de••·-~- dos A•cntcs Comunilários de Saúde. 

Eae:eabelro Ctvll 
rgan.izar, executar e controlar projetos na área da construçio civil, realizar investigações e levantameotos 

tknicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais. revisar e aprovar projetos, especificar 
equipamentos. materiais e: &erViços; Orçar a obra. compor custos unitários de mão de obra., cqUipamentos, materiais e 
serviços, apropriar custos especificas e gerais da obra; Executar obra de construção civH, controlar cronograma flsico e 
financeiro da o~ fi.scalizar obras, supervisionar segurança e aspectos ambienla.i1 da obra.; Prestar consultoria técnica. 
periciar proje«>& e obras (laudos e avaliações), avaliar dado& tkn.icos e operacionais, programar inspeção preventiva e 
corretiva e avaliar ~latórios de inspeção; Controlar a qualidade da obra., aceitar ou ~jcitar materiais e serviços, identificar 
m~todos e locais para insaalação de instrumentos de controle de qualidade; Elaborar normas e documcntaçlo tkm~ 
procedimentos e cspccificaç&s ~nicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio 
de: campo e de laboratório; Participar de programa de trcinamc:nto. quando convocado~ Participar, conforme a política 
interna da instituição, de projetos, cursos, eventos.comissões, convat\ios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborw relatórios e laudos técnicos em sua área de e61)Ccia.lidadc; Trabalhar scgwido normas técnica& de segurança, 
qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à úea de atuação. utilizando-se 
de equipamentos e programa& de infonni.tica; Executar outras tarefas compaúveis com as ex.ig&lcias para o exercício da 
funcio. 
CARGO: Elelricuta 
Montar, ajustar, instalar. manter e reparar &pan:lbos e equipamentos clftrieos e. tais como motores, dinamos, 
instrumentos, aparelhos transmis.sorcs e rcccpto~s de sinais, ~lhos clctro-do~sUco, eompuladorcs e equipamentos 
auxiliares e aparelhos 4c oonaolc e rcgulagcm (le eorrcntc. Montar e manter instalações el~cas de residencias, fé.bricas 
e outros estabelecimentos, bem como de embarcações,, avii')cs, automóveis automotores. Insta.lar e manter as redes de 
linhas elétricas, de atea e baixa tensão, telefônicas e telegráficas e seu equipamento auxiliar. Exce\WIT outras f11'Cfas de 
mesma naturem e n(vcl de comolcxidade associadas ao ambiente oraanizacional. 
CARGO : Flsloteraueu ta 
Compreender as: atribuições definidas atnt.v6s dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profisslo, 
como efcruar atendimento de coosultu cm níveis educacionais e setoriais; Efetuar atcndimenco fia.iotcnipicos diversos, 
indicando as providencias a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente(aluno); Efetuar diagnósticos dentro de 
sua área de ahuu-..ln- Observar e cnmnrir u nonnu de hillnenr. e scaunuv:.a do trabalho· Executar outras atribuic:õcs afins. 
CARGO: Fonoaadl61oe:o 
Elaborar e utilizar instrumentos de avaliação neuropsicol6gka para fms exclusivos de diagnóstico fonoaudio16gico, bem 
como para habilitação e reabilitação das funções cognitivas envolvidas no proccs.so da comunicação humana. Executar 
atividades relacionadas à saúde do uaba1had.or;integrar cquipc:s de prevenção de agravos, promoção. prcservaçio e 
conservação da saúde e valorização do trabalbador;integnu- equipes de vigilância sanitária e cpidcmiológica;~izar 
diagnóstiC03 e prognósticos fonoaudio1Ógicos;promovCT açõc:8 fonoaudiológiças, çom o objetivo de auxiliar na 
rçadaptaçio profissional ao trabalho;notificar o Sistema Único de Saúde: (SUS). por mc:io do Sistema Nacional de 
Agravos de Notificação (SINAN). os agravos de notificação compulsória relacionados à 881Ídc do trabelbador associados 
aos distúrbíos fonoaudiológicos;emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CA T) para aqueles trabalhadoRS 
regidos tanto pela C01150lidaçlo das Leis do Trabalho (CLT/1943) quanto pelo regime estatucário;promovcr processos de 
educação permanente de profissionais ligados à saúde do tmbe.1hador;desenvolver ações voltadas à assessoria e à 
consultoria fonoaudio lógic8$ junto à 58.úde do tmbalhador.:realizar e divulgar estudos e pesquisas cicntfficaa que 
contribuam para a fonnaçlo e a consolidaçlo da atuação fonoaudio16gica no i mbito da saúde do trabalhador;participar 
d.as Comissões lntc.Nicloriais de Saúde do Trabalhador cm instlnciu de Controle Social. 
CARGO: Médico/ Mfdlco Psla ufab'a 
Cl.injcar e medicar pacientes; assumir- r-csponsabilidadcs sobre os procedimentos m&Ucos que indica ou do qual participa; 
•rcsponsabilinr..cc por qualquer aco profissional que tenha praticado ou in&cado, ainda que este tenha sido solicitado ou 
conscnlido pelo paciente ou seu rq,r-escnlantc legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos th:nicos e demais servido~s lotados no órgão cm que atua e demais campos da 
administração municipal; guardar s.igilo das atividades increntes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 
superior hicrirquico informações ou noticias de in(cresse do &erviço público ou particular que po&Sa interferir no regular 
andamento do serviço público; apr-c5CT1tação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas 
da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu ........ o. 
CARGO: Motorista caie.ortaCNBD 
Dirigir veículos transportando pessoas:. materiais e outros, conforme solicitação, zelando pela segurança; Executar outras 
,arcfas co-dveis com as cxiuências _,,...., o exen:fcio da fundo. Recolher o veiculo à a:araaem ou local destinado 
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quando concluída ajomada do clia.comwúcando qualquer defeito porventura existente; manter os vdculos em perl"citas 
condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela coos.ervação do veiculo que lhe for entregue; 
cocarrcgar-.sc do transpOl'tc e da cntR-ga de: çorrcspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; 
promover o abastecimento de combustíveis., áaua e óleo; verificar o funcionamento do sistema clluieo, lâmpadas, faróis, 
sinalciru, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando Indicada: verificar o grau de densidade e 
nivcl d e água da bateria,. bem como. • calibração do.s pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, 
conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádiotranscepto r; proceder ao mapeamento de 
viagens, identificando o usuário, tipo de çarga. seu destino. quilometragem, honirios de saída e chegada; auxiliar na carga 
e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento 
de babilitAdo ntt1fissional e do vck:ulo· executar outras tarefil afins. 
CARGO: Motorista - cat-rla CNR B 
Condução de veículos automotores compreendidos na habilitação ex..igida para tipo de veiculo pua o qual for designado, 
de acordo c.om a necessidade de treinamento e uso pr:-cvistos no código de: trânsito Bmsilciro e regulamentos e normas do 
DETR.AN; Recolher o vcfcuJo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; Comunicar qualquer 
defeito porventura existente; Zelar pela conserva.çio do veiculo que lhe for entregue; Verificar o funcionamento do 
s.istcma cl~trico, limpadas., farói.s, sinalciras. buzinas. e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando 
indicada; Verificar o grau de densidade e nlvel de ,gua da bateria. bem como, acalibraçlo doa pneus; tratar os passageiros 
com rcsocito. 
CARGO: NutriclonJ&ta 
Exocutar o Programa de Alimentação Escolar (PAE) gerenciado pelo Fundo Naciooal de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). vinculado ao Minist6rio da Educação; Coonlenar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos 
estudantes, planejar o card!pio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da 
população atcndída e a vocaçlo agrfcola da região. acompanhando de&dc: a aquisição dos gtncros alimcndcios ate a 

roduclo e disaibuk::ln da alimcn""'- ::1 .... n-.,,_ rerealizar acõc:s de cdnr-2r.to alimentar e nutricional nas escolas. 
CARGO: rador de mjnulnu ~olu 
pcrar com presteza e segurança o ttat.or agricola que detivCT nos serviç~ realizando o trabalho com qualidade e 
cficiancia; rcaJizar a manutenção, limpc:za, lubrificação c pequcoos reparos do tnnor. fazendo uso obrigaroriamcnte d06 
equipamentos dc proteção individual; realizar outras atividades as.,cmelhada.,; realizar suu tarcfu com o mlnimo de 
diapêodio de tempo e de materiai.&; zelac pelo patrimônio que lhe estiver afeto; responder perante o c hefe ou diretor de 
sua seção pelos serviços executados e cm andamento; e. zelar pela 
eficiência do scrvico 
CARGO: r-ndor de motoafveladon 
Manobrar a máquina., manipubndo os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da pA mccãnica, para 
possibilitar a movimentação da terra; movimentar a limina da nivcladona ou pá mccâniea ou da borda inferior da pá, 
acionando as alavancas. de controle, para po,;:iciooar o mccaniuno segundo as nec.cu idadcs do trabalho; manobrar a 
máquina. acionando os comandos., panl empurrar a tem. sol~ rebaixar as partes mais altas e nivelar a supcriicic ou 
deslocar a terra para outro luxar; ~ccutar a manutcnçlo da miquina, lubrific:ando-a e efetuando pequenos reparos, para 
mante-ta cm boas condições de funcionamento. Podendo cspccializarasc cm opcnu- um tipo espcciíico de máquina 
niveladora e ser dcsi1m;&do de acordo com a · · 
CARGO: Ooe.rador de: rdroac.av■delra 
Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elew..ção; opemr máquinas providas de pú de 
comando hidn\ulico• opc:rar tratore.& providos de uma li.mina frontal c.6acavo de: aço; operar m4quina niveladora munida 
de uma llmina ou cscarifiudor e movida por autopropuldo ou por reboque:; operar máquina motorizada e provida de 
rolos compressores ou cilíndricos; OJ)Cf'8I' máquina pavimeotadora; efetuar a m.anutençlo das ~u.inas, abastcccodo--as, 
lubrificando-as, mantendo-as sempre limpu e efetuando pequenos reparos; desempenhar outra& tarefas que, por SWU11 
caractcristi,. .. • se incluam na sua esfera de com--~cia. 
CARGO: Pl-ofcNOr de EdDCaçào lnf■adl, Profc,;wr de Ent.lao Fuiadahlcat■l I e D e hofCAOr de Eduic:■ç:h de 
.Jovens e Aduiltcn - EJA 
Elaborar e cumprir Plano de Tnbalho. segundo o Projeto Poliâco Pedag6gico -PPP -e a proposta cunicular do sistema 
escolar estadual; Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horúia dos componentes curriculares 
estabelecidos por- lei; Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos cm difcn:ntcs níveis de apn:ndizaacm corn 
a cquJpc escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou cm grupo, no sentido de acompanhar o 
seu dc3cnvolvimcnto; Participar integralmente dos pcrlod0$ dcdicadoo ao planejamento. avaliação e formação 
cootinuada; Organizar e promover nabalhos complcmcnbut,1. de cidadania social, cultural e recreativo. facilitando a 
organização de clubes de classe. para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorTCr para socialização e 
formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente o dc:scnvolvimcnto do ensino e da apraidiz88,cm dos ah.mos 
nos instrumentos definidos oclo Sistema Federal F....stadual e Municint1I de Ensino· Executar outras atribui-X- __.,;ncntcs 
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à fimclo de cloccn1c definidas no Rcn-imcnto Escolar. 
CARGO: Palca-••-a 
Realizar avaliaçlo diagnóstica institucional com o objetivo de levantar as necessidades e prioridades da instituição; 
Avaliar a din4m.ica das imtituiçõca quanto ao seu funcionamento e organização. verificando se os seus planos de ação 
ateadcm às suas necessidades e ac estão em articulação com o projeto político - cducacioo.al do s.istcma de en&ino do 
qual faz parte; Considerar as caractcrfsticas das regiões ou instituiçõca quanto ao seu contexto sócio-c:conõmico-c;ultural, 
ao desenvolver o planejamento, organizaç.ão e controle de estratégias para se at:ingjr as metas propostas de qualidade nos 
processos do ensinar e do aprender, Criar meios para o diilogo entre a comunidade, familia, corpo docente. discente e 
administrativ0i, para dcbatc:n:m as questões ligadas ao saber. aos conflito& e à tomada de decisões importantes pana a 
fluidez do proccuo de aprendizagem e a qualidade profissional e relacional dos seus membros; Interpretar as leis que 
regem a relação cnsino4.prcndizagcm, entendendo que a escola promove a inserção do sujeito no mundo do 
conhecimento, podendo ampliar sua atuação atravá de projetos sociais; Analisar e inceotivar mudanças estrururais nu 
instituições. objetivando a melhoria das relações da aprendizagem ena-e todos os seus membros; Instrumentalizar as 
equipes gestoras dos diferentes níveis administrativos com métodos e cstn.tégias de atuação, considerando a irnpor1ánc ia 
do suporte ~cnico e afetivo contfnuo; Criar ações preventivas para promover a aprcndizagcm de qualquer modalidade, 
com o olhar multidiscinlinar diri~ido ao Sli°cito ouc anrcndc e ao ouc ensina. 
CARGO: Palc61-o - Educado 
Participar dc equjpc multiprofiuional em diagnóstico e i.ntcJ'Vençio das dificuldades dos estudantes cnçaminhados; 
Rc.alizar diagn6stico e inlCTVençlo das dificuldades de aprendizagem dos estudantes encaminhados pelas e&e0las. creches 
e órgãos públicos; Orientar pais e professores na condução das açõcs propo$la.$ aos estudantes com dificuldades de 
aprendiz.agem. adequando-a individualmente; Identificar ah.mos com produções C.9COlarcs inadequadas à sua fiun etéria, 
nos lmbitos cognitivo e $0Cial e fazer as oricnlaçoc:3 e c:ncaminhamcntos ncccssúios; Realizar, cm parceria com a 
coordenaçio e direçio. encontros com pais e professores para discutirem c planejarem mecanismos de inrervcnçio que 
favon:.çam o processo de aprendizagem da comunidade envolvida; Acompanhar a indicação e o proçc550 dç: inclusão do 
aluno com atendimento psicopedagógico dos centros multiprofi&Sionais; Promover reuniões de estudo com professores e 
coordenadores que atuam nos centros; Participar de cquipç mu1tiprofissiona1 cm diagnóstico e intcrvcnçio das 
d.iliculdadcs de aprendizagem cm Mlultoa da comunidade; Detectar dificuldades de aprendizagem em adult08 que 
procuram os Centros; Realizar intcrveoçlo com as dificuldades de aprendizagem dos adultos nesses Centros; Planejar 
junto à equipe, ações para " in1.e~çio e dcxnvolvimcnl.o do adulto cm KU iUDbic:olc: de: lnbalbo e de CMudo. qwuido 
for o caso: Realizar tn.balho psicopedagógico com idosos_ pa-epanmdo-os para as novas e neccsd.riu aprendi2agcns nessa 
faixa ct,ria; desempenha tarefas similares às do p.1icólogo, cm geral. porém é especializado no estudo. prognóstico e 
diagoóst i.co de problcmu na ,rca de psicomotricidadc e psicopcda.gogia,, problCITUIS emociona.is, nwn grande espectro, 
procedendo a tcrapluticas. atravls de t6cnica.s psicológicas a cada caso, como atendimento psicoterapl!utico individual, 
dc casal, familiar ou cm grupo. ludotcrapia, artctcrapia, ps,icomotricidadc e outraS, avaliando atrav~ de entrevistas e 
testes de dinlm.ica de grupo, a fim de contribuir para prevenção. tratamento e elaboração pelo individuo à sua inserção 
na sociedade. 
CARGO: Polo41020 - S.6dc 
Atua na irca especifica de saúde, procedendo ao exame de pessoas que aprcscnlam problemas intra e intcrpcssoais, de 
comportamento familiar ou social ou distúrbios psJquica&, e ao rcspcctivo diagnóstico e tcrapeuâ.ca. empregando enfoque 
preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas e cada caso, afim de contribuir pana a possibilidade de o 
individuo elaborar sua inscrçlo na vida comunitária: atende à gestante, acompanhando a gJBvidez, parto e pucrpé:rio para 
integrar suas vivências emocionais e corporais; prepara pacientes para a entrada, pcnnattancia c alta hospitalar, inclusive 
pacientes terminais. participando das decisões com n:laç.io à conduta a ser adotada pela equipe. para oferecer maior
apoio. equilíbrio e proteção aos pacientes e seus familiares; acompanha programas de pesquisa. treinamento e polltica 
sobre saúde mental. elaborando, coor-dcnando c supervisionando os. para garantir a qualidade de ttatamcoto cm nível de 
macro; atua junto a equipes multiprofi.ssionais identificando e comprceodcndo os fatores emocionais, para intervir na 
saúde geral do individuo cm unidades básicas, ambulatórios, hospitais, adaptando os indivíduos a fim de pn>priciar a 
elaboraçio das questões concernentes à sua insc.rçio social; participa de programu de atenção primária cm centros e 
postos de saúde na comunidade orpnizando grupo$ cspcc:fficos, para prevenir docnças ou agravamento de fator-cs 
emocionais que comprometem o bem estar psicológico; desempenha W"Cf"u similares às do psicólogo. cm gcml. ~ 
é especializado no estudo. prognóstico e diagnóstico de problemas na úc.a de psicorootricidadc e psicopcdagogia. 
problcmaa emocionai&, num grande espectro, procedendo a terapêuticas. atravta de técnicu p&icológicas a cada caso, 
como atendimento ps..icoterap!utico individual. de cual, familiar ou cm grupo. ludotcr■pia, artcterapia. psicomotricidade 
e outras, avaliando através de cncrcvistas e testes de dinl.mic:a de grupo. a fim de contnbuir par.a prevenção, tr■L8n'IC11to e 
clabo....,,.g,.. oclo indivíduo à sua inserdo na sociedade. 
CARGO: R.ec: onlat.a 
Reccocionar membros da comunidade e vis.itantes. avcriouando suas nn:tcnsões nam nrcstarªlhes infonnacõcs e/ou 
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cncaminhã-los a pessoas ou setor procWlldos. Atender chamadas telclõnicas. Anotar recados. Prestar informações. 
Registrar as visitas e os telefonemas ~cebidos. Auxiliar cm pequenas tarctãs de apoio administrativo. Utilizar recursos 
de informática. Auxiliar nas atividades de ensino, pe,quisa e extensão. Exccutar ootras tarefils de mesma 
natureza e rúvcl de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
Auxiliar cm tarcfils simples relativas às atividades de administração, para atender solicitações e necessidades 
da unidade. Conferir as qwmtidadcs e especificações dos materiais .$Olicitados e distribuí-los nas unidades; 
Controlar frequência, rcgistnr as horas trahaihadu e as oc:on€ncias diárias; encaminhar ao setor competente os 
documentos pessoais d.os funcionários, auxiliar nas solicitações de materiais e relatórios de bens móveis; fazer o controle 
patrimonial de bem; executar pedidos de compras de material de consumo e permanente para cxC<Uçào das atividades do 
setor; Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a enttada e salda de pessoas nos locais de trabalho, receber e 
transmitir mensagens telefõnicas; receber, colcur e distribuir correspondência, documentos, mensagens, encomendas, 
volumes e outros., interna e externamente; coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as occcssidadcs da 
unidade; operar, abastecer, regular, efetuar limpc7.a periódica de mâquina copiadora, conuolar requisições de mâquina 
copiadora, receber e assinar recibo de material de consumo, correios, reprografia e outros. Utilizar reCW80S de 
infom1'1iea. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Exccutar outras hltefas de mesma narure,a e nlvcl 
de comnlcxidade associadas ao ambiente oreanizacional 
CARGO: Tkllko de Eaferma,rem 
Reparar o paciente para COllSW.tas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e dcscrcvcr sinais e sintomag, ao nível de 
sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, 
ta.is como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral ; realizar controle hldrico; fazer curativos. Aplicar 
oxigcno~ia, nebulização, cntcToolisma, cncma e calor ou frio. Bxcculllr tarefas referentes à consctV,açao e aplicação 
de vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes cm doenças transmisslvcis. Realizar testes e proceder à 
oua leitura, para oubsídio de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. PIUlar cuidadoo de enfermagem pré 
e pós-operatórios. Circular cm sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de desinfecção e 
esterilização. Prestar cuidados de: higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente ou 
auxiliá-lo a alimcnw•se. Zelar pela limpe2a e ordem do material, de equipamentos e de dependi:ncia de unidades de 
saõdc. Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação cm saúde. Orientar os pacicnles na pós-consulta, 
quanto ao cumprimento das pn,scriçiles de enfermagem e médicas. Auxiliar o cnfcnnciro e o técnico de enfermagem na 
execução dos programas de educação para a saúde. Executar os traba1hos de rotina vincu1ados à aJta. de pacientes. 
Participar dos procedimentos pós-morte. Utilizar =ursos de informática. Executar outras =ras de mesma natun:za e 
nivel de cnmnlcxidadc associado ao ambiente IW'ffllnizaciooal. 
CARGO: Tknlto em Sa6de Bucol 
Realizar ações de promoção e prevenção cm saúde bucal para as familias, grupos e individuas, mediante planejamento 
local e protocolos de atenção à saúde; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda csponlãoca; Executar 
limpaa, assepsia, desinfecção e cstc:rilizaçio do instrumental cquipomeutos odontológicos e do ambiente de IIBbalho; 
Auxiliar e instnuncotar os profissionais nas intcrvC11çõcs clínicas; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 
saúde bucal; Acompanhar, apoiar e dcscnvolvor atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe 
de saúde da familia, buscando aproximar e integrar ações de saúde de fonna multidisciplinar; Aplicar medidas de 
biosscgurança no armazenamento, llllnsportc, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos: Processar filme 
radiográfico; Selecionar moldciras; Preparar modelos em gesso; Manipular materiais de uso odontológico; Participar na 
rcali7.~r:ão de levan1amentos e estudos cuidcmiolóuir-.nt cx.ceto na cJ.tesr:oria de examinidor. 
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ANEXO IV 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA PROVAS OBJETIVAS 

UNGUA PORTUGUESA - Comum aos cargos de Agente de Endcmias / Agente Comunitário de Saúde / Agente Fiscal 
de Vigilância Sanitária / Auxiliar de Serviços Gerais /Digitador / Eletricista / Motoriota / Rcccpcionista / Operador de 
Máquinas Agricolu / Operador de Motonivcladora / Operador de retrococavadcira / Técnico de Enfermagem / Técnico an 
Saúde Bucal. 

ESTUDO DO TEXTO: Análise e In1erpn:taç.ão de Tcxtosvc:,l,ais e não- VCJbais; lntcmx!Ulllidadc; Polissemia, sinônimos, 
antooimos, Parônimo, Denotação e Conotaçio, Figuram de linguagem. ANALISE LINGUISTICA: Fonética, morfologia, 
estrutura e fomw;io de Palavras, morfossintaxe, emprego e funções das classes gramaticais, tendo cm vista a Cons1ruçio 
Sintuica da frase, da oração, do período e/ou do texto. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
Ortografia, açcntuação gníJica, Crase. 

MATEMÁTICA-Comum aos cargos de Agente de Endemias / Agente Comunilário de Saúde/ Agente Fiscal de Vigilincia 
Sanitária/ Auxiliar de Serviços Gerais/ Digitador /Elelricista /Motorista / Re<epcionista / Operador de Máquinas Agrlcolas 
/ Operador de Motoniveladora / Operador de rctrocscavadeira / To!cnico de Enfermagem / Técnico <m Saúde Bucal. 

Operações fundamentais: Problemas com adição, multiplicaçl.o. subtração e divisão; sistema métrico decimal ; medidas de 
musa. medidas de comprimento e medidas de tempo; O conjunto dos números naturais; Potenciação, Regras e propriedades; 
frações e números racionais. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Ac•nte de Endemtas: 
Eodemias e Dengue: Definição. Histórico; Aspectos Biológioos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: 
Ovo, . Larva, Pupo e Habitat; Medidas de Controle: Mc:cinico e Qulmico, Área de Risco. Febre Amalela, Zoonoscs, 
lmunizaç.io, Lcishmaniose, Lcptospirosc, Visitas Domicilian:s, Educação Ambiental Saúde Pública 
e Saneamento Básico, Vigilãncia Sanitária na 6rca de alimentos, Hantavirosc, Hepatites, Controle Qualidade da Água, 
Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário. 

Agente Comunltárto de Sadde: 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário ele Saúde um agente de mudanças; 
Trabalhar cm equipe; Co~cias e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadamamcnto as familias); 
Tcrritoriali.zaçio (álu e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambic:otc: (Água, solo e 
polui~); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmiss(veis t: Nlo Transmissíveis, (Tuberculose, Hanscniasc, 
DST/AIDS, Hipcncnsão Anerial, Diabete', Neop(asias, Saúde Mental); Saúde Buca~ Alimentação e Nutrição; A saúde nas 
divenu fases da vida: (Transfomw;iles do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos 
na Gravidez. Direito da Gestante, cuidados básicos ao rcctm nascido, imunização, Pucrpbio; Um tempo para o Resguardo. 
Direitos da Criança. Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na 
Inlincia, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de 
Acidcntcs);Educação cm saúde. Dcna,Jc. 

Ac•nte Fl!col de Vlgllhcla Sanltúla 
Relação entre Saudo Publica Saneamento e Meio Ambiente; Inspc:çlo e controle dos alimentos, drogas e medicamentos; 
Controle Sanilário de Escolas e locais de trabalho; Controle sanilário de ccrniltrios e abatedouros; Medidas de prcvcnçio a 
saúde cm piscinas de uso publico e coletivo: Controle de artrópodes e roedores; Saneamento dos resíduos sólidos nas 
Unidades de Saúde; Doenças de interesse cm saúde publica.; Medidas de saúde cm época de emergência; Medidas de saddc 
cm siruaçio de ca.lamidade publica .. Identificação, controle e eliminação de fatores de riaco (cm relação a qualidade de 
vida, produtos, serviços prestados, meio ambiente e condições de lrabalbo). Vigilincia Sanit.uia dentro do Sistema único ele 
Saúde. Enfoque de Vigilinçia cm Saúde. Legislação Especifica da 6rca: Lei Fcdcnl 8080/90 de 19 de setembro de 1990. 
Normas Técnicas rcfcrmtcs • Rcsiduoo de Serviços de Saúde: ROC 300/04, de 07 de dezembro de 2004 Lei Fc? No. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRJ SALES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARJA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

9782, de 26 de janeiro de 1999. 

AoxfB■r de Serviço• Gerais 
Atividades especificas teóricas inen:.ntes ao cargo; Boas Manciru; Comportamento no ambiente de lnlbalho; Organização 
do local de trabalho; Carregamento e dcscarrcgamcmo de mercadorias de vclculos cm geral; Serviços de capina em geral; 
Limpeza de vi.as públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos agricolu; Serviços de lavoura; 
Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e vc[culos; LimpcD. de J>CÇU e oficinu; Produtos de limpeza,. 
sua utilidade e aplicação; Instrwncnto3 e matc:riais utilizados na rcalizaçi,o de limpezas cm geral; Serviços de limpeza de: 
móveis., paredes, Jt.nclas, portas. vidros, espelhos, persianas,. equipamentos, escada&, pisos, passadeira.&, tapetes e utensflios; 
Coleta de lixo e tipos de recipientes; Guarda e conservaçio de alimentos; Controle de estoque de materiais de limpeza e de 
cozinha; Higiene pessoa.l e com todo o material ma.atido IIObrc a sua rcspon&abiJjdadc; NgçOçs de &cgwança no tnlbalho; 
Noções de primeiros soeonos. 

Digitador 
Hardware: Conceitos básicos; Perifcricos; Meios de armazenamento de dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; 
Códigos malici060s (Malwu,:) e fcmuncnw de proteção (Antimalwarc); MS Windows 7; Editores de textos: Llbn:Office 
Writcr S.1.4 e MS W ord 2010; Planilhas e letrônicas: LibrcOffice Cale 5.1.4 e MS Excel 2010. Internet: Conceitos b6sicos 
e se~ Navegadon:,;: Internet Explorer 11. Mozilla Firefox 47.0. l , Google Chrome Versio 53.0.2785: Conceito e uso 
de e-mail; BUKa na web. 

Eletric:1-
Mootagens elttricas, manutenção conçtiva cm instalação elétrica; materiais e instrumcnt0«. utilizados na atividade; 
confecção de instalaçõe5 elétricas cm prédioa públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades; leitwa. de 
de5Cllbos e esquemas de circuitos elétricos; limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituiçlo e ajuste de peças 
defeituosas; noções de Segurança do Trabalho: acidentes do trabalho, causas e pn:vcnçào. Normas de segun,.uça; conceito 
e equipamentos; normas de higiene: meio ambiente e CTPA; primeiros socorros: papel do socorrista; parada 
cardi.orrcsplnLtõria; cntorscs. luxaçõca e fraturas; vertigem,. dcsmafos e conwlsõcs; choques elétricos; uansportc de pessou 
acidentadas; conhcciincntos sobre atividades cspccUica.s de acordo com a descriç.lo do cargo. 

Motorista 
HabilitaÇão do condutor Categorias de habilitaçlo. Inclusão e mudança das categorias de habilitaçlo. O Vcfculo: 
equipamentos e accs.sórios, licenciamento. IPVA, DPVAT. Dispo.siçõcs gerais. PenaJidadC5. Medidas Administrativas.. 
lnfraç3cs. Crimes de trinsito. Direção defensiva : çooccito, Acidente evitAvcl e acidente inevitável Direção preventiva e 
conetiva. Tipos de atenção, Causaa: de acidentes: imperícia. imprudência e ncgligê:ncia. Condições adversas. Elementos da 
prcvccção de acidentes. Interação condutor veiculo. Equipamentos de segurança. de infonnação. de comunicação. Inspeção 
do vefculo. El'Bonomia. Tipos de colido. Manobra$ de marcha à ré. Distincias de rcaçio, frcnagcm, panada e &egmcnto. 
Força cenbifuga e força cenaipeta. Aquaplanagcm ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e diesel). Ciusi. Motor. 
Tempo de funcionamento do motor. órgãos e anex0$: s istema de alimentação, si.se.ema de distribuição. si.si.ema de ignição, 
sistema de lubrificação e sistema de an-efccimcnto. Õrsios e anexos: sistema elébieo, sistema de transmissão, sistema de 
suspensão, sia.cma de direção, sistl;ma de freios. Pneus e rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios. 

Operador de Miqulnu Agrícolas/ Operador de Motocúveladora / Operador de retroeacavaddr.a 
Noções básicas de mcclnica; opcntÇio e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos.Ws como: retro 
cscavadci.nt, pai-carregadeira, trator de lâmina, guiodaatc de pequeno portc,.cmpilbadcira, moto niveladora. patrol e outros. 
Conhecimento do sistema de funcionamento dos componcmcs dos equipamentos como: leitura do painel, alavancas, oivcl 
de óleo, prcssio do óleo, de águ&y condiçõca de freio, pneus. noções de controle e conhecimento dos comandos dos 
equipamcotos. Diagnóstico de falhas de funcionamento dos cqWpunc.ntos. Noções de profu.ndidadc,força. distincia, altura, 
largw-a. comprimento, dimensões. peso etc. Normas de Segurança do Trabalho. Código Nacional de Tri.nsito. Principia& 
que regem a Adminisuação Pública. Direitos e Deveres do Funciooãrio Público. 

Recepdonbta 
Qualidade no atendimento. lmportincia nos serviços. Arquivamento. Uso de equipamento$ de cscrir.ório. Noções de 
Tnfonná.tica. Organismos e autarquias públicas. Ética profissional. Conhecimento sobre: Ata; Oficio; Memorando; Certidão; 
Atestado; Dcclaraçio; Curriculum; Procuração; Aviso; Comunicado; Cin;ular; Requerimento; Portaria; Edital; Decreto; 
Organograma; Fluxograma; 'Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial;; Siglas e Afflviaturas; Formas de 

~wnooto •::::.;;;;;_;;:;;.,;;;~);;~;~;;~;/;~z;~;;:: de P~olo; 

Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Assiduidade; Disciplina na execução dos lnlbalbosj Relações Humanas ao 
Trabe.lho; ReJacionamcnto Interpessoal. 

Tffn1co de Enferm91em 
Evolução da Enfermagem através da hiaória. 02. Principios Éticos. 03. NCCC5Sidades: bisicas do 5Cr humano. 04. Interação 
do homem com o meio ambiente. OS. Agentes patogênicm. 06. Medidas prcvcntivu contn. infccçio: uscpsia. antissepsi, 
dcainfccçio. processos de estcrilizaçlio. 07. A função do Auxiliar de Enfermagem na rccupcraçio da saúde: Aspectos 
J 9idadãl919ividadc. 08. Assistêocia de Enfcnnagcm: Sinais vitais. curativo, cacctcrismo, administnlçio de medicamentos. 
09. lmUJtízaçio: COllCCito, ünporilncia, tipos, principais vacinas e soros utilizados cm saúde púbHca (indicaçlo, 
contraindicações. doses via de administração, efeitos colaterais); 10. Conservação de Vacinu de Soros (c:adcia de frio), 11. 
Assistência ao paciente sob os aspecto, preventivo~ curativo e de reabilitação. 12. Unidade de enfermagem. 13. Central de 
material . 14. Assist!ncia de enfermagem em clinicas: de doenças tntnsmis.sfveia, obstétrica e ginecológica, pedi6.trica e 
psiquütrica. IS. Sii.cema Único de Saúde: Lei DO 8.080 de 19/09/90; Lei DO 8.142 de 2&112/90; 16. Nonna Operacional 
Búica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS de 1996; 17. Norma Operacional da Assistencia à Saúde/SUS- NOAS-SUS 
de 2002; Programa de Controle de lnfccçio Hospitalar. 

Téca:Jco nn Sa6.de Bucal 
Noções De Atendimento Ao Paciente. Agendamento. Noções De- Harmonia E Humanização Da CUnica Odontológica, 
Noções De Anatomia Bucal. Rcccpçlo Ananmesc, Preenchimento Da Ficha Odontológica. Noções De Diferentes Tipos D e 
Perfil Psicológicos De Pacientes. Matc:ria~ Equipamento, Instrumental. Fatores: De Risco No Trabalho, Formas de 
Prcvençlo. Noções De &aonomia Aplicada Á OdontologiL Trabalho Em Equipe, Prindpios Do Traba1bo A 4 Mãos. 
Noções De lnstrumentaçio. Noções De Manutenção Do Equipamento Odontológico. Noções De Higiene, Ltn'lpeu E 
Aaepsla. Noçõe& De ~ia. Noções De Bi.os.aegwança. Noções De Esterilização De Instrumcntal. Tipos: Químicos. 
Físic05. T6cnicas auxiliara de odontologia. Prcparaçio do paciente. Manipulação de materiais e equipamentos. Preparo e 
isolamento do campopreparatório. Seleção de moldeiras e confecção de modelos. Revelação e montagem de radiografias. 
Conservação e manutenção dos equipamentos. 

LINGUA PORTUGUESA - Comum aos cargos de Ass.islcntc Social/ Educador Ffsico /Ena,cnhcior Civil / Enfermeiro / 
Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo / Médico / Médico Psiquiatra / Nutricionista / Psícopcdagogo / P1icólogo / Prof"50r dç 
Educação Infantil, Profeuor de En$ino Fundamental I e U e Professor de Educação de Jovens c Adultos - EJA 

1. Texto~mprecnsio de texto. Conceitos. 2. Coesão - conceitos e mecanismos. 3. Coer!ncia textual -
19idadãl919ividadc, i:ntertextualidadc e infcrên.cias. 4 . Tipos de texto e gêneros. textuais. 5 . Vm-iaçio linguística: linguagem 
formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Scmlntica e Discwso. Sinõnimos. antõnimos, parõnimos, bomõnimos. 
h.ipcrônimos e l:üp6nimos. 8. Morfossint.axc: classificaçAo das palavras. emprego e flcxio; cstrutWll e formação de palavras; 
o pcrlodo,.classiticoçio; orações coordenada& e subon:l.in.adaa, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de rcgbtcia, 
concordância e colocação. 9. Fonética - foncmu e letras. JO. Ocort-encia de: era.se. J 1. Ortografta oficial (Novo Acordo 
Ot1ográfioo). 12. Acontuaçio gráfü:a. 

MATEMÁTICA- Comum aos cargos de Professor de Educaçlo Infantil, Professor de Ensino Funda.mental I e U e Profes50r 
de Educação de Jovens e Adultos - EJA 

Conjunto dos Números Naturais: Operações Fundamentais com Números Naturais.. Múltiplos e Divisores. Critérios de 
Divisibilidade, Classificação de um Nâmcro pela Quantidade de Diviaorcg_ Decomposição de um NWDcro Composto cm 
um Produto de Fatorc5 Primos, Determinação dos Divisores de um Número, Quantidade de Divisores de um Número, 
Máximo Divisor Comum (MDC). Mánimo Multiplo Comum (MMC) Conjunto& dos Números lniciros: Opcnaçc)cs com 
Números Inteiros. Conjt.mto doa Números Fracionúios: Ous.ificaçlo du FraçÕC$, Frações Equivalentes. Simplificaçlo de 
Fraç&s, Redução de Fnç&cs ao Mesmo Denominador, Comparaçào de Fraçõe&. Números Decimais. Ra.zlo, Proporç&cs e 
Divisio Proporcional: Razão. Proporção, Números Direta e Inversamente Proporei.anais, Regra de Sociedade. Regra de Tr& 
Siffll)les e Composta: Gn.ndczu Diretamente Proporcionais, Grandczas Inversamente Proporcionais, Regra de Tri!:s 
Simples.,. Regra de Trb: Composta. Porcentagem: Fatores de Multiplicação. Equaçôcs e Sistemas de Duu Equações com 
duaa incógnitas do Primeiro Grau: Conjunto Vcnladc e Conjunto Universo. Resoluções de Equações do 1• grau. Problemas 
do t • grau. Sistemas de duas Equações com duas incógnitas do t • grau. Equação do Scgwxio Grau: Equações Completas e 
Incompletas, Ra(zcs de uma Equação do 2• grau. Resolução de Equações Incompletas. Resolução de Equações Completas, 
Relações entre Coeficientes e Raizcs. 

Avenida Senador Dirceu Arcovcrde, N. 235 - Centro - Landri Sale& - Pia.ui - CEP 64.850-000 
CNPJ 06.554.117/0001~1 - Fone: (89) 3542-1435 - e-mail: mo l!,:{{l)holmílil com 

CONHECIMENTOS EM LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS -Comum aos 
cargos de Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I e Il e Profcs.sor de Educação de Jovens e 
Adultos - EIA 

Tend!ncias e conçq,çõcs pcdagógicu; 1.1 A educação e suas relações &Oeio-ccooômico-político e cultunJ; 1.2 As rclaçôe$ 
entre educação, trabalho e cidadania; 1.3 Inclusão educacional e diversidade; 1.4 Função social da escola 2- Estrutura 
cducacioaal bnuilcira; 2.1 Sistema educacional brasileiro: n(veis e modalidades de ensino; 2.2 Lcgislaçio: Lei no 9394196 
LOBEN, Lei no 8.069/90 ECA, Lei no 10639103 História e cultura afro.lnsileira e africana 23 As Díretrius Cllrriculares 
Nacionais e Estadual pera a educaçio búfoa; 3- El...-os da pnltica pedagógica; 3. IOrganização da escola e instllncias 
colegiadas; 3.2 Saberes escolares, método didático, avaliação c&eolar, rccurso5 dicliticos e o uso de novas tecnologias da 
informação o comunicação na educação. 3.3 Projeto Politic<>-Pedaaógico da escola. 3 .4 Gestão Democnltica. Pressupostos 
teóricos e orientações cducaciooais. História da Educação Brasileira e as relações entre escola, estado e sociedade. Políticas 
públicas da Educação no Brasil. Gestão e instãnçi.as çolcgiedas na unidade escolar: estrutura. funcionamento e Of1ani7.aç:ão. 
Prcssuposros teóricos e práticas necessárias à conscrução do Projeto PoUtico-Pcdagógico. Concepções e teorias 
curriculares.Organização do trabalho pedagógico na escola. Fonnação do pedagogo no Brasil. 

CONHECIMENTOS GERAIS - Comum aos cargos do Assistente Social I Educado, Físico / Engenheiro Civil 1 
Enfermeiro /Fisioterapeuta / Foooaud.iólogo / Médico / Médico Psiquiatra/ Nutricionista / P&icopcdagogo / Psicólogo 

Constituição Brasileira de 1988: Organização Administm.tiva da União dos Estados e Municipios; Direitos e Deveres; 
Princípiog Básicos individuais e coletivos previsto, na CF/1988; Princípios Fundamentais; Direitos Sociais e PoUticos; 
Atualidade: Politica, Econômica o Social do Brasil. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AJslstente Sodol 
Lei Scaviço Social: conheci.rnenlOs gerais da profissão; Serviço Social e fonnação profissional; A dimensão politica da 
pnltica profissional. Metodolopa do Serviço Social Atuação do Serviço Social na adminism,ção de poUticas sociais. 
Planejamento Estratqico Participativo. Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal. Ética Profissional. O 
projeto ético-,político- profissiooal do Serviço Social A Etica aplicada à ação profissional na política de Saúde. Serviço 
Social e a politica do Saúde Mental, Lei oo 10.216 de 06/04/2001 e Portaria 22A do 2910111992. Sistema Único da 
As.sist!ncia Social. &tatuto da Oiança e do adolC&CCDte (Lei o.o 8.069/90). Lei Orginica da Assistência Social (Lei oo. 
8.742193). Lei no. 8.842194 quo fixa a PoUtica Nacional do Idoso. Constituição da República Federativa do Brasil do 1988. 
Polfticas Píiblicas do SUS: Lei 8.080/90. Poütica Nacional de Humanização. SiSlema de Planejamento do SUS. Política 
Nacional de Promoção de Saúdo. Plano Terapeutico Síngular. PNAB 2436 de 21/09/2017. 

Educador Fialco 
Educação do corpo e do movimento humano, Conhecimento e procedimentos ck: atividades fisicas e pdticas cOJJ)O™sjunto 
à çomunidadc. Conçcitos de gi.násti~jogo, dança e 20ida.dã20, dentro das diversas formas que se apresentam, quero âmbito 
individual quer no Ambito coletivo, Corpon::idadc/ Movimento: esquema corporal, lateralidade, estrutura espacial. orientação 
cspaço-tcmponal, comdcnação motora ampla e motricidade f~ ritmo. equillbrio, coordenação viso-motora, Aptidão 
motora, Política Nacional de Educação Especial na pe:rspcctiva da Educação lnclusiva. Polfticas Publicas para a Educação 
cspcci&¼ Criação de espaços de ioclud.o social, por meio da alividade fisica regular, do 20idadã20 e lazer, das práticas 
corporais, educação pcnnan,:nle cm atividade fisico--p:áticas corporais, Nutrição e saUde, Utilimção dos espaços públic06 
de coovivência. atividades flsico-pri.ticas corporais em equipamentos públicos, Avaliação fisica dos indivíduos, 
Planejamento e montagem de &éric. de atividade• fi&icu. Ncccu.idadcs e capacidades físicas. Tcatcs de avaliação tisica; 
Noções de educação cm saúde, práticas corporais, nuttição e saúd~ Fisiologia e ncmopsicologia do exercfcio, formação do 
profissional consciente, ético e comprometido com a sociedade e o cidadão. Sistema Único de Saúde. Leis Orgânicas de 
Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), O..:n:to 7.508 de 28 de Junho 20ll . Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária an 
Sa<ide. Política Nacional de Humanização; Norma& e Diretrizes da Eacra~gia Saúde da FamíliL 

Enacnllctro ctvtl 
1. Drenagem Urbana: Determinação de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como: sarjetas. galerias de águas 
pluviais e bueiros; 2.Topografia e Sistema de Tnfonnação Geográfica.: planimctria, altimetria. equipamentos, cartografia 
digital, softwares; 3. Sistemas de Abastecimento de Água: tratamCDto. sistema de distribUiçào, manutenção de~rcdcs; 4 
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Sistemas de Esgotamento Sanitário; lralamcnto, si8'cma de coleta, manutenção de redes; 5. Resíduos Sólidos: noções de 
resíduos sólidos,. quanto à origem e classificaçlo. formas de tratamento: reciclagem, atem> sanitário e compostagem; 6. 
Serviços de limpeza urbana: varrição e capina de vias públicas. acondicionamento e transporte de rcsfduos; 7. Pavimcnwçlo 
wbana: projeto, estrutura,. sinalização; 8. Prcsução de assiu&cia técnico/gcn::ncial à adm.in.istcação pública; 09. Emissão de 
laudos e pareceres.; 1 O. Fiscalização e responsabilização de obras cm andamento; 11 . Tennos de referencias para contratação 
de serviços, projetos e equipamentos; 12. Análise de projetos; 13. Qualidade e Eficiência oo &erviç:o Público; 14. Segurança 
do Trabalho: CIP A. normas: regulamentadoms., Serviço F..spccialimdo cm Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho SESMT. 

Enfermeiro 
Politicas Públicas de Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, dirctritt5, cstrutu~ organização das instituições e 
suas n:laçõcs com os 11C1Viços de saúde, níveis de assistência à saudc, direitos doa: umários do SUS. ações e programas do 
SUS, lcgislaçào básica do SUS. Ética profissional e legislação cm enfermagem Humanização no cuidado. Educação cm 
saúde com vistas ao aulOCU.idado, promoção e pr-cvcnçio na saúde. Biosscgura.oça, Segurança do pacicncc e controle de 
infecção. Processamentos de materiais: descootaminaçio, Jimpcza. desinfecção, esterilização. controle de qualidade. 
validação do processo. Tknicas búicas de enfcnna,gc~ fannacologia e a administração de medicamentos pelas diversas 
vias. Promoção da saúde e prevenção de ages.vos: programas de saúde e vigilância cm saúde. Noções de Epidemiologia. 
Programa Nacional de Imunizações. AWstancia de enfermagem em doenças transmissivcia, nos agravos cllnicos e 
cirúrgicos. Assistência de enfermagem cm exames diagnósticos. AssiSlência de enfermagem cm urgência e emcrgblcia. 
As.sistência de enfermagem em saúde mental. Gerenciamento em enfermagem: recursos humanos., materiais, assistência de 
cnfcnnagem. Planejamento, programação. elaboração e avaliação de projetos flsicos de: estabelecimentos assistenciais de 
saúde. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem.. Enfennagem 1:1a auditoria dos serviços e da usistencia. 
Planejamento da assisti:ncia de enfermagem e Sislcmatizaçào da Assist&lcia de Enfermagem (SAE). 

Ftsfotirrapeuta 
Anato~ia, fisiologia, histologia, bioqul~ca. aewouatomia e patologia. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e 
patológaeos das alterações mU&CuloesqueléUcas, neurológicas e mentais, cardiorrespintórias e angiológicas. Princ(pios bás.ic 
os da bio!Decânica e _cincsiolo~a. F\.llldamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortop6dica, card.iorTC:spirat6ria e 
neurol6gtca. Conceito e aplicaçio: exercícios ativos, ativ0&..e.ssistidos, passivos, isométricos e resistidos. Efeitos 
fisiológicos, indicações c_cootraindicações de mecanotcmpia, tcrmoterapia, crioterap.ia, eletroterapia, ma.ssotcrapia. Testes 
musculares. Consequências de lcsõc& neurológicas e musculares. Avaliação. planejamento, prescrição e execução de 
tratamento fisioterápico cm ncurofunçionaJ, muscu.loequelética e cardiorrespiratória. Fisioterapia na saúde do trabalhador: 
ergonomia, fisioterapia nas doenças ocupacionais n::lacionadas. ao trabalho e práticas preventivas no ambiente de: trabalho. 
Educação Postural. Legi&lação e ética do profissional fisioterapeuta. Có(ligo de ética profissional de Fisioterapia e Terapia 
Ooupacional aprovado pela resolução COFFITO -424, do 8 de julho do 2013. 16 NR 17 - Er&ooomia. NOÇOES SOBRE 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICltNCIA (Raoluçio CNJ no 230/2015 - art. 19): J lnolusão, direitos e garantias 
legais e corutib.lcionais das pcssou: com deficiência (Lei no 13. 146/2015; Lei no JJ .12612005 e Constituição Fcdera.l). 2 
Normas gerais e critbios básicos para a promoção da aces5ibilidadc du pcs&0a& por1adoru de deficiência ou com 
mobi~!da~ rccl~ida {Lei no 10.098/2000 e Decreto S.296/2004). 3 Prioridade de atendimento às pessoas portadoras de 
deüc1cnc1a (Lc1 no 10.048/2000 e Decreto 5.296/2004). 4 Direitos no sistema de transporte coletivo (Lei no 8.899/ 1994 e 
Decreto 3.691/2000). S Slmbolo de identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva (Lei no 8.160'1991). 6 
Normas de apoio às pessoas ponadoras de deficiência e sua integração social (Lei no 7.853/1989 e Decreto 3.298/1999). 

Fono■udiólogo 

Mecanismos flsicos da comunicação oral. 2 Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspecto,. teóricos, anatomofisiológic06 
e os atrasos de: linguagem cm uma J)CrSpCCtiva pragmática. 3 Prevenção dos distúrbios da comunicação oral e csçrita. voz e 
audição. 4 Diaúrbios e alterações da linguagem oral e escrita. fal3y voz, audição. flué.ocia e deglutição. 5 Avaliação, 
clusificaçio e tratamento dos distúrbios da voz, fluencia, audição, transtornos da motricidade oral e linguagem. 6 
ProcC5S&DlCtlto auditivo central. 7 Atuação fonoaudiológica na 4rca matemo-infantil. 8 Enfoque fonoaudiol6gico na pritica 
da amamentação. 9 TranstornOl de linguagem 8'&0Ciados a le&ões neurológicas. 1 O Atuação do fonoaudiólogo no ambiente 
hospitalar. 

Mid1co- Clínico Gen.1 
Politicu públicas de saúde no BraSil. Situação de saúde da população. Indicadores de nível de saúde da população. Sistema 
Único de Saúde (SUS). III - Atenção Primária à Saúde (APS). Legislação e Ética Midica: relaçlo midico-paciente. Erro 

mtwco. E~:.:;;;~;;~;:;;(~;;;~;~~;;,;;:~~;,;:~::d•~rrmlhu. 



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

352 Ano XIX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 09 de Novembro de 2021 • Edição IVCDXLV

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAut 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Saúde do lrabalhador. Saúde ocupacional. Saúde ambiental. Controle de doenças crônico- degcocratiws Acidentes e 
violência. Acidentes por animais pcçonbcntos. Vigilância epidemiológica. Noções clínica, terapêutica e preventiva das 
principais patologias. Noções de Epidemiologia clinica das doenças transmissíveís. Sistemas de registro, notificação de 
doenças, atestado Doeaças de Notificação Compwsória, pievenção, diagnóstico e tratamento. Alcoolismo e tabagismo. 
Planejamento familiar. Métodos coDlr.lccptivos. Aleitamento matemo. Bioética. Epidcmiologi~ clinica, terapêutica e 
prevenção das seguintes patologias; Enfcnnidades do estômago e esôfago: Síndmmcs dispépticas. Ulcera iq,tica. Gastrites. 
Câncer Gástrico. Esofilgites. Doença diverticular. Hemomgias gástricas. Ncoplasias do estômago. Enfermidades dos 
intestinos: Transtornos dianéicas. Cólon lnitávcl. Parasitoscs intestinais. Divcrticuloscs. Apendicite. Neoplasia.s do colo. 
Enfermidades do pãncrcas mais comuns na prática clinica. Enfermidades do figado e vias biliares: Cirrose. Hepatite. 
Colclit!asc. Colecistite . lctericias. Ncoplasias do ligado. Enfermidades do aparolbo cin:ulatório; cardiopatia isquêmica. 
Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência cardíaca. Arrilmias. Cardiopatias oro-valvulares; Artcriosçlcrose. Hipcrtcnsio 
Arterial. Cor Pulmonale. Insuficiência Venosa. Insuficiência arterial perif!rica. Tromboflebite. Enfcnnidadcs respiratórias: 
insuficiência n:spiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva Cr&iica. Asma Brônquica. Enfisema. Pncumonias. Tuberculose 
Pulmonar. Pleuritcs. Ncoplasias pulmonares. Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litiasc Renal. Infecção Urinária. 
Cistites. Insuficiência renal. Glomerulcmefrites. Enfennidadcs do sistema nervoso central: Acidentes Vasculares Cerebrais. 
Doença de Parlânson. Meningites. Neuropatias. Epilepsia. Vertigens. Enfermidades hcmatológicas: anemias. Leucemias. 
Linfomas. Enfermidades metabólicas e endócrinas: Diabetes Mcllitus. Hipcrtireoidismo. Hipotircoidismo. Hipogliccmias. 
Obesidade. Gota. Di&lipidemias. Hipovitaminoses. Desnutrição. Câncer da Tireoide. Doenças sexualmente transmissíveis: 
DST, SIDA F.nfermidadcs Reumáticas: Artrite Reumatóide. Febre Reurrultica. Lupus Eritematoso Sist!mico. 
Esclcrodermia. Osteoporose. Osicartro.e. Dor lombar. Lesões por Esforços Repetidos - LER. F.nfermidadcs Infecciosas 
mais comuns na prática clinica. F.nfermidadcs psiquiátricas mais comWlB na prática clinica. f.nfermidades dennatolõgicas: 
Micoses de pele. Dcnnatitcs. Dermatoses. Ecuma. Urticiria. Acidentes por animais peçoabentos. 

Médlc:o - Psiquiatra 
Transtornos mentais orgânicos; Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de sub<tincias psicoativas; 
Esquizofronia. transtornos esqui1.0tlpicos e transtornos delirantes; Transtornos do humor; Transtornos neuróticos, 
relacionados ao estresse e somatoformcs; Transtornos de personalidade; Transtornos alimentares; Retardo mental; 
Transtornos do dcscnvolvimcnlo; Transtorno do déficit de atenção; Dclirium não induzido por álcool ou outras substâncias 
psicoativas; Transtornos fóbico-ansiosos; Transtorno obsessivo-compulsivo; Reações ao stress grave e transtornos de 
adaptação; Transtornos comportamentais e emocionais com inicio habitualmente durante a infincia e adolescência; 16) 
Dcm!ncia na doença de Al2hcimcr; Suicídio: avaliação de risco e manejo; T~ulicas em Psiquiatria; Relação médico
pacieolc cm Psiquiatria/ Saúde Mental; Psiquiatria geriátrica; Psiquiatria da Inlincia e da Adolcsc!ncia. 

Nutridonilta 
1 Nutrição básica. 1. 1 Nutrientes: conceito, classificação, fimções, nequerimentos, recomendações e fontes alimentares. 12 
Aspectos clínicos da carencia e do excesso. l.J Dietas não convencionais. 1.4 Aspectos antropométricos, clinico e 
bioquímico da avaliação nutricional 1.S Nutrição e fibns. 1.6 Uti lização de tabelas de alimentos. 1.7 Alimentação nas 
difen:ntcs fases e momentos biológicos. 2 Educação nutricional. 2.1 Conceito, importância. princípios e ol!jetivos da 
educação nutricional. 2.2 Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. 2.3 Aplicação de meios e 
ttcnicas do processo educativo. 2.4 Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas cm nutrição. 3 Avaliação 
nutricional. 3.1 Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 32 Técnicas de medição. 3.3 Avaliação do estado e 
situação nutricional da população. 4 Técnica dietética. 4.1 Alimentos: conceito, classificação, caractcristicas, grupos de 
alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. 4.2 Sclcçào e preparo dos alimentos. 4.3 Planejamento, execução e 
avaliação de cardápios. S Higiene de alimentos. 5.1 Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. 5.2 Fontes de 
con1aminação. 5.3 Fatores extrinsccos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento. 
5.4 Modificações fisicas, qulmicas e biológicas dos alimentos. 5.5 Enfermidados tnmsm.itidaa pelos alimentos. 6 Nutrição e 
dietética. 6.1 Recomendações nutricionais. 6.2 Função social dos alimontos. 6.3 Atividade llsica e alimentação. 6.4 
Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais. 7 Tecnologia de alimenros. 7.1 Operações unitárias. 7.2 
Conservação de alimentos. 7.3 Embalagem cm alimentos. 7.4 Processamento tecnológico de produtos de origem vegeml e 
animal. 7.S Análise sensorial. 8 Nutrição cm saúde pública. 8.1 Análise dos distÚibios ID1tricionaiscomo problemas de saúde 
pública. 8.2 Pmblcmas nutricionais cm populações em desenvolvimento. 9 Dietoterapia. 9.1 Abordagem ao paciente 
hospitalizado. 9.2 Generalidade.s, fis iopratologia e tratamento das diversas enfennidades. 9.3 Exames laboratoriais: 
importãncia e interpretação. 9.4 SUporlc nutricional entcral e parenteral. 10 Bromatologia. 10.1 Aditivos alimcolal"5. 10.2 
Condimento, . 10.3 Pigmentos. 10.4 Estudo químico-bromatológico dos alimentos: protcinas, lipídios e carboidratos. 10.5 
Vitaminas. 10.6 Minerais. 10.7 Bebidas. i/ 
Pdeopodagogo l!I'/ 
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Teoriaa sobre desenvolvimento e o proce&SO ensino aprendi7.agem: Os estágios de desenvolvimento cognitivo; Noções de 
objeto, espaço, causalidade e tempo - a construção do real; A construção do raciocínio matemático e do social na criança; 
Pensamento e linguagem - alfabetização - lctnunento; A visão constnrtivista do erro. O processo de sociali.7.ação: 
abordagem psicossocial, teoria de Piagct, de Vygotsky; A importAncia do jogo e da brincadeira na inf"ancia. Educação 
escolar: desafios e compromissos: A relevincia do conhecimento, as exig!ncias de um novo perfil de cidadão - atuais 
tendências; Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental c da educação inJimtil; Cmriculo e cidadania -
desenvolvimento de compet~ncias cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Escola inclusiva: acolhimento, socialização, 
apn:ndizagem. Gestão escolar e qualidade de ensino: Consuução coletiva da proposta pedagógica da escola; O trabalho 
coletivo -aperfc.içoamento da prática docente; O envolvimento dos professones na atw,çio dos colegiados e daa instituições 
escolares; Avaliação institucional e do desempenho escolar. Avaliação Educação Infantil; Cotidiano escolar - forma de 
aprender e socializar saberes, ccmviver, desenvolver valoteS de uma vida 23idadã e enfrentar questões de indisciplina e 
violência. Aprender e ensinar, construir e interagir. Construção do conhecimento; O ensino como intervenção nas zonas de 
desenvolvimento proximal; Avaliação. Avaliação qualitativa e a importância da avaliação diagnóstica para o 
desenvolvimento do trabalho escolar; Conhecimentos prêvios; Prática reflexiva na construção de compclências para ensinar; 
Concepções de aprcndizal!Clll e teorias de ensino: a) Reforço - recuperação - atendimento à diversidade de características, 
de necessidades e de ritmos dos alunos; b) Relação professor/aluno - construção de valores - atitudes coope,ativas. 
Aprendizagem e ensino de Llngua escrita e oral - lc.itura, produção de textos, ortografu.; a fala que cabe à escola ensinar. 
Aprendizagem e ensino da Matemática. Aprendizagem e ensino de História e Geografia. Aprendizagem e ensino das 
Ciências Natwais. Temas transversais 

Psicólogo 
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação de resultados. Pollticas de saúde no Btasil: implicações nas práticas clínicas. Téonicas de on!revista. Psicologia 
do desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/processo de adoccimcnto/enfrcntamcnto da doença e adesão 
an tratamento. Práticas interventivas clínicas e demandas sociais; Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio 
histórica. Psicologia institucional. Equipes interdisciplinares. Psicoterapia breve. Teorias e ttcnícas psicológicaa: 
Psicanálise/ Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Rcich. Psieolerapia familiar: teoria e técnica. ProceMo saúdc/doeaça e suas 
implicações socioculturais. Psicoterapia de grupo. Álcoo~ tabagismo, outros tipos de dependência química e redução de 
d&tos. Código de lltica Profissional dos Psicólogos. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador. conceitos e práticas. 
Ética e legislação profissional. 
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EDITAL N" 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO V 

TABELA PARA PROVA DE TfTULOS - Para roncorrentes ao cargo de Professor 

nTULo s PONTO PONTUAÇÃO 
POR MÁXIMA 

TITULO 
Doutorado na área da seleção 3,0 3,0 

Doutorado em án:as afins 2,0 2,0 

Mestrado na ãrea da seleção 2,0 2,0 

Mestrado em áreas afins 1,5 l ,S 

Especialização na área da seleção 1,0 1,0 

Especialização em áreas afins 0,5 0,5 

Formação complementar - mínimo de 100 o,s l ,S 

horas 

Publicação de artigo cientifico com ISBN ou 0,5 por l,S 

ISSN nos últimoo 5 anos. trabalho 

Apresentação de trabalho em evento 0,2 por 1,0 

cientifico local, nacional ou internacional o.a trabalho 

ãrea ou em án:as afins nos últimos S anos. 

Participação em eventos com carga horária 0,5 por 1,0 

mlnima de 20h evento 

Participação e,n eventos com carga horária ! ,Opor 1,0 

minima de 40h evento 

Experiéncia docente em Educação Infantil 0,S por ano 1,5 

Experiência docente em Eusino Fuodamcntal 0,S por ano 1,5 

Experiência em funções de 0,S por ano 1,0 

gestão/administração 

TOTAL 20 

EDITAL N• 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO V 

PONTU~O 
ATRIB A 

TABELA PARA PROVA DE TiTVLOS - Demais cargos s11perlores 

TITULOS PONTO PONTUAÇAO PONTUAÇÃO 
POR MÁXIMA ATRIBUÍDA 

TITULO 
Doutorado na área da seleção 3,0 3,0 

Doutorado cm án:as afins 2,0 2,0 

Mestrado na ãrea da seleção 2,0 2,0 

Mestrado em áreas afins l,S 1,5 

Especialização na área da seleção 1,0 1,0 

Especialização e,n áreas afms 0,S 0,5 

Formação complementar - mínimo de 100 o,s 1,5 

horas 

Publicação de artigo científico com ISBN ou 0,S por 1,5 

ISSN nos últimos S anos. trabalho 

Apresentação de trabalho em evento 0,2 por 1,0 

cientifico local, nacional ou internacional na trabalho 

área ou cm áreas afins nos últimos S anos. 

Participação em eventos com carga horária 0,5 por 1,0 

mínima de 20b evento 

Participação em eventos com carga horária !,Opor 2,0 

mlnima de 40h evento 

Experiência na fimção objeto de seleção 1,0 por ano 2,0 

Experiência em funções de 0,5 por ano 1,0 

gcslão/administração 

TOTAL 20 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRJ SALES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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EDITAL N' 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIF1CADO 

ANEXO VI 

MODELO DE FlCHA DE INSCRIÇÃO (disponível em Fonnulário eletrônico) 

FORMULÁRIO DE INSCRlÇÃO - EDITAL 01/2021 

Leio com atençlo todos os campos e usegur&-1e de qne preencheu corretamente. 
Nio serio aceltu complementações de Inscrição. 
O(a) wulldato(a) é totalmente responsável pelu lnfonnaçlles prestadu nesse fonnulário. 

1. NOME COMPLETO (sem abreviações) 
2. NÚMERO DO R.G. 
3. NÚMERO DO CPF. 
4. NÚMERO DO TÍTULO DE ELEITOR. 
S. DATA DE NASCIMENTO 
6. ENDEREÇO COMPLETO 
7. ESTADO CIVIL a) Solteiro b) Casado(a) e) Divorciado/Viúvo d) União Estável e) Outro 
8. TELEFONE CELULAR 
9. TELEFONE RESIDENCIAL 
10. E-MAil.. 
11. ASSINALE A OPÇAO PARA O CARGO QUE DESEJA INSCRIÇÃO (observe aentamente o código 

eavua): 
001 Professor Educação Infantil - zona urbana 
002 Professor de Ensino Fundamenlal I ranos iniciaisl-zona urbana 
003 Professor de Ensino Fundamenlal II (anos finais) - zona urbana 
004 Professor de Ensino Fundamental nara Edw:.a,:ão de Jo=s e Adultos - zona urbana 
oos Professor Educação Infanlil - zona rural 
006 Professor de Ensino Fundameolal I (anos iniciais)-zona rural 
007 Professor de Ensino Fundamental II (anos fanais) - zooa rural 
008 Professor de Ensino Fundamental nam Educacào de Jovens e Adultos - zona rural 
009 Nutricionista - F.ducacào 
010 A&sisten1e Social Ednr=_Ãn 
011 Psic""""••=o - Educacio 
012 Psicólol!O - Edu<al'.io 
013 Auxiliar de Servicos Gerais-Edu"""'º 
014 Motorista - catc•oria CNH D-Educacão 
015 Enfermciro - Saúde 
016 Médico - Clinico Geral - Atcncào Primária de Saúde 
017 Médico Psim,i•tra- Secretaria da Saúde 
018 Psic61- Are-•n Prinwia de Saúde 
019 Fonoaudiól020 -A1encão Primária de Saúde 
020 Fisioteranenta - Atencào Primária de Saúde 
021 Educador Físico - At•nr.lin Primária de Saúde 
022 Assistente Social- Atencão Primária de Saúde 
023 A•cnte de Endemias - At...,...o Primária de Saúde 
024 AJ,;cnte Comunitário de Saúde -At,ncão Primária de Saúde 
025 ARcnte Fiscal de ViRilância Sanitária - Atencào Primária de Saúde 
026 Auxiliar de Servicos Gerais-Saúde 
027 Motorista - cotc20ria B - Hn<nital 
028 Motorista.-oalc•oria B -Sccn:laria Municioal da Saúde 
029 Dioitador -Atencào Primária de Saúde 
030 Dioitador - Secn:wia Municioal de Saúde 
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CNPJ 06.554.1 I 7/0001-01 - Fone: (89) 3542-1435 - e-mail: pm.ls@holmoi l.com 

031 Receoçiooista - Atellcão Primária de Saúde 
032 Técnico em Enfcmw,em-Atencão Primária de Saúde 
033 Técnico em Saúde Bucal - A•enrão Primária de Saúde 
034 Eletricista 
035 Motorista - ca!el!Oria B - Administracan 
036 0....-.m de máquinas agricolas 
037 On,nulnr de motoniveladora 
038 Oneradõr de retroescavadeira 
039 En,c:nhciro Civil 

ESTAS CONCORRENDO A UMA VAGA COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECI 12. AIS? 
a) Sim b)Não 
Caso tenha respondido Sim à queslão 12 faça o download do laudo atualizado que comprova ser 
portador de oeçessidade especial. 

13. Download do RG (frente). 
14. Download do RG (verso). 
15. Download do CPF (dispensável caso esteja no RG) 
16. Download do Título de eleitor (frente) 
17. Download do Título de eleitor (verso) 
18. Download do comprovante de votação da última eleição (ou certidão de quitação jUDto ao TER) 
19. Download do comprovante de residência atuali7.ado. 
20. Confirmo que todas as informações prestadas nesse formulário são verídicas. a) sim b) não 

EDITAL N" 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIF1CADO 

ANEXOVD 

MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO (para lnscrlçlles VIA POSTAL) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO- EDITAL 01/2021 

Leia com atençlo todos 0 1 campos e useguro-se de que preencheu corntameate. 
Nio serio aceitas complaneataçõa de lnscriçlo. 
O(a) candldato(a) o! totalmente responsável pelu lnformaçlles pratadu nesse formulário. 

1. NOME COMPLETO (sem abreviações) 

2. NúMERO DO R.G. 

3. NúMERO DO CPF. 

4. NUMERO DO rlfuiõ DE ELEITOR. 

5. DATADENASCIMENTO 
I I 

6. ENDEREÇO C_O_MP_L-ET_O_ 

7. ESTADO CIVIL a) Solteiro b) Casado(a) e) DivorciadoNiúvo d) União Estável e) Outro 
8. TELEFONE CELULAR 

9. TELEFONE RESIDENCIAL 

10. E-MAIL 

11. PREENCHA A OPÇAO PARA O CARGO QUE DESEJA INSCRIÇÃO (observe atentamente o 

1 C DIGO CARGO 1 
ców~cavagl 

12. EST CONCORRENDO A UMA VAGA COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS? 
a) Sim b)Não 
Caso tenha respondido Sim à questão 12 encaminhe cópia do laudo atualizado que comprova ser 
portador de necessidade especial. 

13. Cópia do RG (frente e verso). 
14. Cópia do CPF (dispensável caso esteja no RG) 
15. Cópia do Titulo de eleitor (frente e verso) 
16. Cópia do comprovante de votação da última eleição (ou certidão de quitação junto ao TER) 
17. Cópia do comprovante de residência atualizado. 

Confinno que todas as informações prestadas nesse formulário são verídicas. 

Assinatura do(a) candidato(a) 
EDITAL N' 001/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO IX 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO (dlsponlvel em Formulário eletrônico) 

RECORRENTE (NOME COMPLETO): 

CPF: 

E-MAIL: 

RAZOES DE RECURSO: 

.,ata:/. /2021 Comprovante de envio eletrônico 

~GAMENTO DO RECURSO PELA COMISSÃO: 

~ata://2021 


