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EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2017
MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES/MG

PREÂMBULO
O Município de Inconfidentes, com endereço na Rua Engenheiro Álvares Maciel, n°
190, Centro, CEP 37576-000, CNPJ 18.028.829/0001-68, isento de inscrição estadual,
torna pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2017, conformidade
com Portaria Ministerial nº 1.886, de 18/12/97; com a Lei Federal nº 11.350 de
05/10/06, leis municipais de criação de cargos e atribuições e entre outras normativas. e
demais condições fixadas neste instrumento convocatório.
Os trabalhos serão conduzidos pela empresa Pelegrini Consultoria e acompanhados pela
Comissão Organizadora do Processo Seletivo simplificado pela Portaria nº 016/2017.

VAGAS A SEREM PREENCHIDAS
- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
- AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF
- BORRACHEIRO
- CANTINEIRA
- ENFERMEIRO
- ENFERMEIRO PSF
- MOTORISTA
- OFICIAL DE SERVIÇOS
- OPERÁRIO
CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
A TAXA DE INSCRIÇÕES:
- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
- AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF
- BORRACHEIRO
- CANTINEIRA
- ENFERMEIRO
- ENFERMEIRO PSF
- MOTORISTA
- OFICIAL DE SERVIÇOS
- OPERÁRIO

R$: 35,00
R$: 50,00
R$: 50,00
R$: 35,00
R$: 75,00
R$: 75,00
R$: 50,00
R$: 50,00
R$: 35,00
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- A inscrição deverá ser feita:
Período: Do dia 11 de setembro à 15 de setembro de 2017
Horário: 12:00 horas às 17:00
Local: Prefeitura Municipal de Inconfidentes – Setor de Pessoal
Rua: Engenheiro Álvares Maciel, nº 190, centro , Inconfidentes/MG

- DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO:
1 – O interessado que se enquadrar no cargo pretendido deverá comparecer à
Prefeitura Municipal de Inconfidentes no Setor de Pessoal e preencher o
formulário de inscrição.
2 – De posse do formulário de inscrição deve procurar o Setor de Tributação da
Prefeitura Municipal de Inconfidentes e retirar a guia de pagamento da taxa de
inscrição que deve ser paga na data e no banco indicado na guia.
3 – De posse da guia paga e o formulário de inscrição preenchido deverá entregálos no Setor de Pessoal para que seja CONFIRMADA a inscrição do candidato.
- Aplicação da PROVA ESCRITA:
Data: 01 de outubro de 2017
Horário: 08h:00min
Local: CEMAB (Centro Educacional Municipal Américo Bonamichi)
Rua: Barbara Heleodora nº 507, centro, Inconfidentes/MG
- Divulgação do Gabarito da PROVA ESCRITA:
Data: 02 de outubro de 2017
Local: Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 centro , Inconfidentes/MG – Átrio
Municipal.
Website Oficial da Prefeitura.
- Divulgação dos Candidatos Classificados
Data: 09 de outubro de 2017
Local: Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 centro , Inconfidentes/MG – Átrio
Municipal.
Website Oficial da Prefeitura.
- Apresentação dos Candidatos Aprovados na Prefeitura Municipal:
Data: 16 de outubro de 2017
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Local: Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 centro , Inconfidentes/MG – Átrio
Municipal.
- Início das Atividades:
Data: Após convocação do Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal.
Local: Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 centro , Inconfidentes/MG
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, tornam público o Processo Seletivo
Simplificado nº 002/2017, de acordo com o cronograma acima, para a contratação de
profissionais para:
- 08 (oito) vagas para Agentes Comunitários de Saúde (ACS):
QUE SERÃO CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nas
seguintes áreas de atuação:
ATUAÇÃO:
Equipe 1 com 2 agentes:
Microárea 1: Bairro Vila Nossa Senhora Aparecida.
Microárea 5: Centro e Centro Baixo (Rua Prefeito Afonso Troyse, Rua Faustino Soares
de Araújo, Rua Capitão João Dias da Mota, Rua João Orestes Alberti, Avenida
Alvarenga Peixoto, Rua Manoel da Costa Capanema e Rua Vidal Barbosa.
Equipe 2 com 4 agentes:
Microárea 1: Bairro Cambuí, Bairro Boa Vista dos Góes e Bairro dos Freitas.
Microárea 2: Portal, Bairro Santa Isabel, Bairro Bom Jardim, Bairro Boa Vista da
Adelaide, Bairro Alto do Mogi.
Microárea 3: Bairro Boa Vista da Adelaide, Bairro Agenor, Bairro Soledade do Mogi,
Bairro Córrego do Urutu, Bairro Paredes, Bairro Posses e Bairro Pessegueiro.
Microárea 4: Bairro Córrego Grande, Bairro Porantava, Bairro Bernardos e Bairro
Grama.
Equipe 3 com 2 agentes:
Microárea 3: Bairro Monjolinho.
Microárea 4: Rodovia Otacílio Bonamichi, Bairro Pitangas, Bairro Quirinos, Bairro
Tunes, Rodovia MG 290 e Bairro Pinhalzinho dos Góes.
- 02 (duas) vagas para Auxiliar de Enfermagem
- 01 (uma) vaga para Borracheiro
- 01 (uma) vaga para Cantineira
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- 01 (uma) vaga para Enfermeiro
- 01 (uma) vaga para Enfermeiro do PSF
- 03 (três) vagas para Motorista
- 01 (uma) vaga para Oficial de Serviços
- 01 (uma) vaga para Operário
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este Processo Seletivo Simplificado dar-se-á em conformidade com Portaria Ministerial
nº 1.886, de 18/12/97; com a Lei Federal nº 11.350 de 05/10/06, leis municipais de
criação de cargos e atribuições e entre outras normativas.
2 - DA DIVULGAÇÃO
A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através de comunicados
afixados no Átrio da Prefeitura Municipal e no Website Oficial da Prefeitura.
3 - DAS CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
FORMAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
3.2 - Condições de trabalho:
Carga horária: 40 horas semanais
3.3 - Vencimento: R$ 1.199,60
3.4 - Número de vagas: 08
REQUISITO PARA INVESTIDURA: residir na área da comunidade em que atuar,
desde a data da publicação do edital do processo seletivo público, haver concluído, com
aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada e haver concluído o
ensino fundamental.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Compreende o conjunto de atribuições destinadas ao exercício de atividades de
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal de saúde.
ATRIBUIÇÕES:
OBSERVADAS AS FINALIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA:
• A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio - cultural da
comunidade;
• A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
• O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
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• O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da
saúde;
• A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de
risco à família;
• A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas
que promovam a qualidade de vida;
• Outras atividades afins.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF:
FORMAÇÃO: 1º Grau completo e registro no COREN
3.5 - Condições de trabalho:
Carga horária: 40 horas semanais
3.6 - Vencimento: R$ 992,93
3.7 - Número de vagas: 02
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compreender as atribuições que se destinam a executar
tarefas de média complexidade em enfermagem, atendendo às necessidades de
pacientes.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS, OBSERVADAS AS FINALIDADES DO PROGRAMA
SAÚDE DA FAMÍLIA:
• Controlar sinais vitais dos pacientes;
• Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, de acordo com prescrição
médica;
• Preparar pacientes para consultas e exames;
• Preparar e esterilizar os materiais e instrumentos médicos e odontológicos;
• Coletar material para exame de laboratório;
• Fazer curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos
necessários;
• Aplicar injeções musculares e intravenosas e vacinas, segundo prescrição médica;
• Auxiliar o médico ou dentista no atendimento aos pacientes;
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• Auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e
odontológicos;
• Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento médico e odontológico;
• Controlar e manter atualizado o fichário contendo informações sobre pacientes,
tratamento e medicamentos ministrados e outros dados de interesse médico;
• Fazer visitas domiciliares e a escolas, segundo programação estabelecida, para
encaminhamento de pacientes aos postos de saúde;
• Manter o local de trabalho limpo e arrumado;
• Orientar os servidores que o auxiliem na execução de suas atribuições típicas;
• Executar outras tarefas afins.
BORRACHEIRO:
FORMAÇÃO: 1ª a 4ª série do primeiro grau.
3.8 Condições de trabalho:
Carga horária: 44 hrs semanais
3.9 – Vencimento: R$: 1.177,61
3.10 – Número de vagas: 01
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compreende as atribuições que se destinam a executar e
orientar os trabalhos de borracharia.
ATRIBUIÇÕES :
- Trocar pneus e remendar câmaras de ar;
- Recauchutar pneumáticos;
- Vulcanizar câmaras de ar;
- Verificar as condições de conservação dos pneus dos veículos que compõem a frota
municipal;
- Proceder à lavagem dos veículos;
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- Calibrar e balancear pneus;
- Orientar os servidores que o auxiliem na execução de suas atribuições típicas;
- Manter limpo e arrumado o local de trabalho;
- Executar outras tarefas afins;
CANTINEIRA:
FORMAÇÃO: ALFABETIZADO
3.11 Condições de trabalho:
Carga horária: 44 hrs semanais
3.12 – Vencimento: R$: 949,40
3.13 – Número de vagas: 01
Descrição Sintética: Compreende as atribuições que se destinam a executar tarefas de
preparo de mantimentos e manutenção de cantinas de escolas;
ATRIBUIÇÕES:
- Preparar e servir merenda escolar, fazer e servir café, preparar e servir refeições;
- Lavar e manter os equipamentos e materiais de cozinha;
- Tomar conta da cantina escolar, preparando e servindo alimentos e bebidas e
executando todas as tarefas de limpeza e conservação de móveis e utensílios;
- Auxiliar no controle de estoques de mantimentos e materiais de limpeza;
- Cuidar de crianças;
- Auxiliar na confecção de materiais de apoio às atividades de ensino e recreação;
- Fazer pequenos mandados;
- Conservar os materiais e utensílios que utiliza;
- Executar outras tarefas afins;
ENFERMEIRO:

LIB E

RTA S

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
QU

A

TA M

SE

RA

EN

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190 – CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TEL: (35) 3464-1014 / 3464-1015
e-mail: dp@inconfidentes.mg.gov.br

FORMAÇÃO: Curso Superior de Enfermagem e registro profissional no COREN.
3.14 Condições de trabalho:
Carga horária: 40 hrs semanais
3.15 – Vencimento: R$: 3.485,78
3.16 – Número de vagas: 01
REQUISITO PARA INVESTIDURA:
Graduação em nível superior na respectiva área.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Como em toda atividade de nível superior, os enfermeiros, têm suas atribuições
definidas através dos respectivos atos legislativos que regulamentam a profissão.
ENFERMEIRO DO PSF:
FORMAÇÃO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA
3.17 Condições de trabalho:
Carga horária: 40 hrs semanais
3.18 – Vencimento: R$: 3.328,29
3.19 – Número de vagas: 01
REQUISITO PARA INVESTIDURA:
Curso Superior de Enfermagem e registro profissional no COREN.
Descrição Sintética: Como em toda atividade de nível superior, os Enfermeiros têm suas
atribuições definidas através dos respectivos atos legislativos que regulamentam a
profissão. Respeitadas as competências privativas do Enfermeiro e aquelas que o
mesmo exerce quando integrante de equipe de saúde, na forma do art. 11, da Lei Federal
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e suas alterações posteriores, compete ao enfeiro:
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS, OBSERVADAS AS FINALIDADES DO PROGRAMA
SAÚDE DA FAMÍLIA:
• Controlar sinais vitais dos pacientes;
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• Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, de acordo com prescrição
médica;
• Preparar pacientes para consultas e exames;
• Preparar e esterilizar os materiais e instrumentos médicos e odontológicos;
• Coletar material para exame de laboratório;
• Fazer curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos
necessários;
• Aplicar injeções musculares e intravenosas e vacinas, segundo prescrição médica;
• Auxiliar o médico ou dentista no atendimento aos pacientes;
• Auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e
odontológicos;
• Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento médico e odontológico;
• Controlar e manter atualizado o fichário contendo informações sobre pacientes,
tratamento e medicamentos ministrados e outros dados de interesse médico;
• Fazer visitas domiciliares e a escolas, segundo programação estabelecida, para
encaminhamento de pacientes aos postos de saúde;
• Manter o local de trabalho limpo e arrumado;
• Orientar os servidores que o auxiliem na execução de suas atribuições típicas;
• Executar outras tarefas afins.
MOTORISTA:
FORMAÇÃO:
COMPLETA).

ENSINO

FUNDAMENTAL

INCOMPLETO

(4ª

SÉRIE

HABILITAÇÃO: Carteira nacional de habilitação categoria "D", e experiência
profissional comprovada de pelo menos 01 (um) ano
3.20 Condições de trabalho:
Carga horária: 44 hrs semanais
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3.21 – Vencimento: R$: 1.539,21
3.22 – Número de vagas: 03
Descrição Sintética:
Compreende as atribuições que se destinam a dirigir veículos automotores de transporte
de passageiros e cargas e conservá-los em perfeitas condições de funcionamento.
ATRIBUIÇÕES :
• Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonetes, caminhões e demais veículos;
• Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua
utilização;
• Transportar pessoas e materiais;
• Orientar o carregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar
danos aos materiais transportados;
• Orientar o descarregamento de cargas;
• Zelar pela segurança de passageiros e/ou cargas;
• Fazer pequenos reparos de urgência;
• Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à
manutenção sempre que necessário;
• Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo;
• Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas,
objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências;
• Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
• Executar outras tarefas afins.

OFICIAL DE SERVIÇOS:
FORMAÇÃO: 1ª a 4ª Série do primeiro grau.
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3.23 Condições de trabalho:
Carga horária: 44 hrs semanais
3.24 – Vencimento: R$: 1.539,21
3.25 – Número de vagas: 01
Descrição Sintética:
Compreende as atribuições que se destinam a executar trabalhos de alvenaria, concreto
armado ou não, e de revestimento em geral.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
• Levantar paredes, pilares, muros, construir passeios de concreto, cimentar pisos;
• Verificar as condições de dosagem de massa para aplicação em tijolos, ladrilhos e
taque amentos;
• Atender pequenos serviços como construção de paredes, desentupimento de redes
sanitárias, feitura de piso para ralos;
• executar reformas em prédios municipais;
• Tomar medidas, serrar, cortar, dobrar, conectar e vedar tubos e canos por meio de
roscas, colas e chumbados para instalação de água e esgoto;
• Instalar e consertar torneiras, ralos, bombas hidráulicas, etc;
• Ligar componentes e acessórios para canalizações comunitárias de água e esgoto;
• Construir e reformar mata-burros, pontilhões sobre cursos d'água e depressões
acentuadas de terreno colocando madeira necessária para proporcionar o trânsito seguro
de pessoas, veículos e máquinas;
• Executar serviços de solda elétrica e oxiacetileno, fazendo recuperação de peças,
fabricando ferramentas, fazendo emendas e colocando chapas;
• Executar serviços de pintura nos prédios municipais;
• Executar manutenção preventiva e corretiva nos circuitos elétricos de máquinas e
equipamentos;
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• Fazer a manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação dos órgãos
públicos;
• Montar tubulações para instalações elétricas;
• Instalar molduras de portas, janelas e quadros de luz;
• Fazer manutenção e conservação dos equipamentos que utiliza;
• Orientar os servidores que o auxiliem na execução de suas atribuições típicas;
• Executar outras tarefas afins.
OPERÁRIO:
FORMAÇÃO: ALFABETIZADO
3.26 Condições de trabalho:
Carga horária: 44 hrs semanais
3.27 – Vencimento: R$: 949,40
3.28 – Número de vagas: 01
Descrição Sintética: compreende as atribuições que se destinam a executar, sob
supervisão imediata, tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou
habilitações específicas.
ATRIBUIÇÕES:
• Capinar e roçar terrenos e logradouros públicos;
• Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras;
• Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas;
• Carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais indicados;
• Transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas;
• Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de
acordo com as instruções recebidas;
• Dar mira e bater estacas nos trabalhos topográficos;
• Carregar e armar equipamentos de topografia;
• Auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras;
• Auxiliar no preparo de produtos químicos para dedetização;
• Pulverizar inseticidas em áreas com foco de mosquitos, escolas, praças e outros
logradouros públicos;
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• Preparar e adubar terras para o plantio, plantar e aguar plantações, podar gramados e
árvores e remover entulhos, executar outras tarefas simples de jardinagem;
• Auxiliar nas tarefas simples de carpintaria, pintura, instalações hidráulicas, ferraria e
outras;
• Limpar veículos e máquinas pesadas;
• Executar outras tarefas afins.
4 - DA INSCRIÇÃO:
4.1 - Requisitos básicos para a inscrição e contratação:
a) possuir idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação;
b) ter diploma ou histórico escolar da formação da área pretendida ou até a data da
contratação;
c) residir na microárea em que irá atuar, com comprovação no ato da inscrição, no caso
de Agentes Comunitários de Saúde.
4.2 - Documentação necessária:
a) Original e fotocópia (frente e verso) de Documento de Identidade e CPF;
b) Fotocópia do Comprovante de Residência;
c) fotocópia do título de eleitor
4.3 - Procedimentos de inscrição:
As inscrições para o processo seletivo simplificado de que trata o presente Edital
poderão ser efetuadas pessoalmente ou por meio de procuração simples.
b) preencher todos os campos do Requerimento de Inscrição;
c) anexar ao Requerimento de Inscrição fotocópia, frente e verso, do Documento de
Identidade, do cartão do CPF e do comprovante de residência;
4.4 - Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, em caráter condicional ou por
outra forma que não a prevista neste Edital.
4.5 - A cópia dos documentos citados no subitem 4.2 não será devolvida ao candidato.
4.6 - O pedido de inscrição deverá ser feito pessoalmente ou através de procuração
simples do candidato. No caso de inscrição por procuração, essa deverá ser anexada ao
Requerimento de Inscrição.
4.7 - O candidato ou seu representante é responsável pelas informações prestadas no
Requerimento de Inscrição, arcando o candidato com as consequências de eventuais
erros no preenchimento desse documento.
4.8 - A falha nas informações constantes no Requerimento de Inscrição tornará nula a
inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo.
4.9 - A realização da inscrição implica no conhecimento e concordância com os termos
deste edital.
5 - DA SELEÇÃO
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A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais
aptos a desempenharem as exigências requeridas pelo setor destinado.
5.1 – ETAPA ÚNICA: Prova Escrita (OBJETIVA)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO
PSF e MOTORISTA
Esta prova terá caráter eliminatório e consistirá da resolução de 30 (trinta) questões
objetivas, sendo 10 questões de Conhecimentos Específicos (Sistema Único de Saúde,
atribuições e posturas), 10 questões de Português e 10 questões de raciocínio lógico e
matemática, será valorizada em 2 pontos cada questão, baseadas no conteúdo
programático constantes no Anexo II deste Edital, sendo aprovado o candidato que
atingir, no mínimo, 60% de acertos. O candidato não poderá zerar em nenhuma das
provas, sendo elas conhecimento específico, português e raciocínio lógico/ matemática.
ENFERMEIRO E ENFERMEIRO DO PSF
Esta prova terá caráter eliminatório e consistirá da resolução de 30 (trinta) questões
objetivas, sendo 10 questões de Conhecimentos Específicos (Sistema Único de Saúde,
atribuições e posturas), 10 questões de Português e 10 questões de conhecimentos gerais
(atualidades do Brasil e do Mundo), será valorizada em 2 pontos cada questão, baseadas
no conteúdo programático constantes no Anexo II deste Edital, sendo aprovado o
candidato que atingir, no mínimo, 60% de acertos. O candidato não poderá zerar em
nenhuma das provas, sendo elas conhecimento específico, português e conhecimento
gerais.
BORRACHEIRO, CANTINEIRA, OPERÁRIO E OFICIAL DE SERVIÇOS
Esta prova terá caráter eliminatório e consistirá da resolução de 30 (trinta) questões
objetivas, sendo 10 questões de Conhecimentos Específicos (atribuições e posturas), 10
questões de Português e 10 questões de matemática/raciocínio lógico, será valorizada
em 2 pontos cada questão, baseadas no conteúdo programático constantes no Anexo II
deste Edital, sendo aprovado o candidato que atingir, no mínimo, 60% de acertos. O
candidato não poderá zerar em nenhuma das provas, sendo elas conhecimento
específico, português e matemática/raciocínio lógico.
6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1 - As informações relativas às datas, aos locais e aos horários das provas das etapas
deste Processo Seletivo Simplificado serão divulgadas aos candidatos de acordo com o
cronograma constante páginas deste Edital.
6.2 - O candidato deverá comparecer ao local determinado para realização das provas
com antecedência mínima de trinta minutos, munido de documento com fé pública que
garanta sua identificação, conforme item 4.2 deste Edital, e de caneta esferográfica, de
cor azul ou preta.
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6.3 - Não será permitida a prestação de prova em data, local e horário diferentes do
estabelecido, seja qual for o motivo alegado.
6.4 - Não haverá segunda chamada, em hipótese alguma.
6.5 - Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato, sob pena de
anulação de sua prova:
I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo;
II - consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos;
III - utilizar-se de telefone celular, tablet, fone de ouvido ou de qualquer outro aparelho
eletrônico;
IV - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais, e na
companhia do fiscal;
V - portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento
dos trabalhos;
VI - tratar com descortesia qualquer dos examinadores, coordenadores, fiscais,
auxiliares ou autoridades presentes.
6.6 - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas
estranhas ao Processo Seletivo, nos locais onde forem aplicadas as provas.
6.7 - A duração da prova será de, no mínimo, 30 (trinta) minutos e, no máximo, 02
(duas) horas.
6.8 - Os três últimos candidatos deverão permanecer no local até que o último encerre a
sua avaliação.
6.7 - O candidato, ao término da prova objetiva, entregará ao fiscal da sala, a prova com
a sua folha de respostas.
7 - DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 - A nota final de cada candidato, para fins de classificação e de contratação, será a
resultante da soma dos pontos obtidos em uma única etapa deste Processo Seletivo
Simplificado.
7.2 - A classificação será feita em ordem decrescente da nota final obtida
individualmente, considerando todos os candidatos aprovados.
7.3 - O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma nota final processar-se-á de
acordo com os seguintes critérios:
a) maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos (1ª etapa);
b) maior pontuação na Prova de Português (1ª etapa);
c) maior idade
8 – DOS RECURSOS:
8.1 – Caberá recurso, a ser interposto perante a Comissão Organizadora do Processo
Seletivo simplificado, contra o gabarito preliminar, através de recurso fundamentado,
contendo: o nome do candidato, o número de inscrição e o cargo pretendido, dia 03 de
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outubro de 2017 das 12:00 as 16:30. Tendo seu resultado publicado no dia 09 de
outubro de 2017.
8.2 – Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal,
no protocolo da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado no horário
das 12:00 às 16:30 hrs.
8.3 – O recurso deverá ser individual, não sendo admitido litisconsorte, devendo o
mesmo conter a indicação precisa do item em que o candidato se julga prejudicado,
acompanhado de comprovante que fundamente as alegações com citações de artigos de
legislação, itens, páginas de livro, nome dos autores; juntando sempre cópia dos
comprovantes. Cada recurso objetivará uma única questão.
8.4 – Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for
interposto fora do prazo.
8.5 – Após o julgamento dos recursos, os pontos correspondentes às questões
porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos.
8.6 – O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados.
8.7 – Após a divulgação do resultado final não caberá mais nenhum recurso contra o
gabarito e questões de prova.
8.8 – Na ocorrência de acatado um recurso, poderá haver, eventualmente, alteração da
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida na prova.
8.9 – Não serão aceitos recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do
questionado.
8.10 - A homologação e publicação do resultado final das provas objetivas, serão dia 16
de outubro de 2017.
9 - DO INGRESSO
São requisitos básicos para ingresso:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente;
b) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
c) gozar de boa saúde física e mental;
d) atender às condições prescritas para a função.
10 - DA CONTRATAÇÃO
10.1 - Obedecida a ordem de classificação, a contratação do candidato será subordinada
à existência de vagas, às necessidades do serviço, ao interesse da gestão municipal.
10.2 - A contratação do candidato bem como os respectivos encargos sociais será de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Inconfidentes.
10.3 - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, obedecendo
rigorosamente à ordem de classificação, deverão comparecer ao setor de Pessoal, a fim
de manifestarem interesse pela contratação, através de comunicados a serem publicados
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nos locais previstos no item 2 deste Edital ou através de comunicado direto na
residência do candidato;
10.4 - Se, no prazo de dois dias não ocorrer interesse na contratação, o candidato será
desclassificado e perderá o direito à vaga.
10.5 - O candidato deverá comunicar, pessoalmente, qualquer mudança de endereço
residencial ou telefone. É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento, de
maneira completa, de seu endereço e telefones de contato. A Secretaria Municipal de
Saúde de Inconfidentes não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato
decorrentes de:
I - endereço não atualizado;
II - endereço de difícil acesso;
III - número de telefone não ativo.
10.6 - A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições:
I - permanecer o candidato residindo na microárea de atuação para a qual concorreu;
II - ser considerado apto na inspeção de saúde,
III - atender às condições necessárias para o exercício da função; e
IV - apresentar os seguintes documentos:
a) 01 Foto 3X4;
b) cópia do CPF;
c) cópia da Carteira de Identidade;
d) cópia do Título de Eleitor;
e) cópia do Comprovante de Votação da última eleição;
f) cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino
g) número de inscrição do PIS/PASEP;
h) cópia do comprovante de residência atualizado (dos últimos três meses);
i) cópia da Certidão de Casamento;
j) cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
k) cópia do Cartão de Vacinação dos filhos menores de 06 anos;
l) declaração de frequência escolar para filhos maiores de 06 anos;
m) nº de conta bancária de titularidade do candidato no Banco do Brasil, agência de
Inconfidentes;
n) Atestado de Antecedentes Criminais emitido pela Polícia Civil Estadual;
o) Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Poder Judiciário Estadual, retirada
no Fórum;
11 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação do
resultado final, sendo que os candidatos aprovados terão a expectativa da vaga que será
ocupada de acordo com as necessidades do serviço.
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12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo Simplificado,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
12.2 – Os conteúdos programáticos são partes integrantes deste Edital.
12.3 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e
na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas.
12.4 - Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever neste
processo seletivo, em igualdade de condições com os demais candidatos, para
provimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
§ 1o O candidato com deficiência, em razão da necessária igualdade de condições,
concorrerá a todas as vagas, sendo reservado o percentual de 5% (cinco por cento) em
face da classificação obtida.
§ 2o O candidato com deficiência deve informar no ato da inscrição se apresenta alguma
dificuldade para a realização da prova escrita de forma habitual.
12.5 - O candidato possui mera expectativa de direito à nomeação imediata, ato do juízo
de conveniência e oportunidade da Administração Pública, respeitadas a necessidade do
serviço, o número de vagas existentes e a ordem classificatória dos aprovados no
processo seletivo simplificado.

Richard Guidi Doná
Chefe do Depto de Educação

Osmar Benedito de Mira
Chefe do Depto de Obras, Viação,
Urbanismo e Serviços Públicos

Elizabete do Couto
Chefe do Setor de Pessoal

Adriana Mara alves
Chefe Depto de Saúde

Prefeito Municipal
Décio Bonamichi
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Anexo I
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL CONFORME EDITAL 002/2017PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

Parte 1 - Dados Pessoais
CARGO: ________________________________________________________
1 - Nome completo: _______________________________________________
2 - Data de nascimento: ______________Naturalidade___________________
3 - RG: _________________________________________________________
4 – CPF: ________________________________________________________
5 – Titulo de Eleitor________________________________________________
6 – E-mail: ______________________________________________________
7 – Telefones para contato: Cel.: ________________Res.: ________________
8 - Dados Acadêmicos
Escolaridade_____________________________________________________
Instituição de Ensino: ______________________________________________
Dados complementares:_ __________________________________________
Micro ÁREA PRETENDIDA : _______________________________________
9 - Declaro que são verdadeiras as cópias dos seguintes documentos: RG, CPF,
Título de Eleitor e Comprovante de Residência.
Assinatura:________________________________Data:__________________



CARGO: ___________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:_______________________________________________
NOME:_____________________________________________________________
RG:____________________ CPF_________________________________________
MICRO
ÁREA PRETENDIDA:______________________________________________
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
- PORTUGUÊS:
1 - Interpretação de Texto;
2- Ortografia: Divisão Silábica, Acentuação Gráfica (nova regra), Emprego da Crase;
3 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego;
5 - Sintaxe: Frase e Oração, Período Simples e Composto, Termos da Oração;
6 - Concordância Nominal e Verbal, Encontro Vocálico, Consonantal e Dígrafo.
7 - Pronomes.
8 - Fonemas
9 - Classificação gramatical
10 - Artigos, substantivos, verbos E flexões verbais.
- MATEMÁTICA:
1 - Conjuntos Numéricos, Números Naturais e Racionais, as 4 Operações, Propriedades
e Problemas;
2 - Sistemas e Problemas de 1° grau;
3 - Expressões Algébricas; Valor numérico;
4 - Grandezas Proporcionais;
5 - Razão e Proporção, Regra de Três Simples, Porcentagem;
6 - Unidades de Medidas.
7 - Raciocínio lógico
8 - Regra de 3
Esta prova visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova, constituídos de
elementos conhecidos e significativos, visam a analisar as habilidades dos candidatos
para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções
intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as
questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.
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- CONHECIMENTOS ESPECÍFICO:
1- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS:
1 - Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde.
2 - Política de Atenção Básica. (PNAB) PORTARIAS N° 648/GM/2006 (Atribuições
do ACS); N° 2488 DE 21/10/2011;
3 - Atribuições e Postura do ACS;
4 - Cadastramento Familiar e Mapeamento: Finalidade e Instrumentos;
5 - Conceito de Territorialização, Micro e Área de Abrangência;
6 - Diagnóstico Comunitário;
7 - Principais Problemas de Saúde da População e Recursos Existentes para o
Enfrentamento dos Problemas;
8 - Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais: Abordagem, Medidas Facilitadoras
de Inclusão Social e Direitos Legais;
9 - Saúde da Criança, dos Adolescentes , da Mulher, do Adulto, e do Idoso, pré-natal,
Esquema de Vacinação;
10 – Educação em Saúde, Conceito e Instrumentos;
11 - Abordagem Comunitária: Mobilização e Participação Comunitária em Saúde;
12 - Estatuto do Idoso;
13 - Acolhimento e Vínculo;
14 - Visita Domiciliar;
15 - Estratégia Saúde da Família.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM:
- PORTUGUÊS:
1 - Interpretação de Texto;
2- Ortografia: Divisão Silábica, Acentuação Gráfica (nova regra), Emprego da Crase;
3 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego;
5 - Sintaxe: Frase e Oração, Período Simples e Composto, Termos da Oração;
6 - Concordância Nominal e Verbal, Encontro Vocálico, Consonantal e Dígrafo.
7 - Pronomes.
8 - Fonemas
9 - Classificação gramatical
10 - Artigos, substantivos, verbos E flexões verbais.
- MATEMÁTICA:
1 - Conjuntos Numéricos, Números Naturais e Racionais, as 4 Operações, Propriedades
e Problemas;
2 - Sistemas e Problemas de 1° grau;
3 - Expressões Algébricas; Valor numérico;
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4 - Grandezas Proporcionais;
5 - Razão e Proporção, Regra de Três Simples, Porcentagem;
6 - Unidades de Medidas.
7 - Raciocínio lógico
8 - Regra de 3
Esta prova visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova, constituídos de
elementos conhecidos e significativos, visam a analisar as habilidades dos candidatos
para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções
intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as
questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
1. Ética e legislação em enfermagem: Lei do exercício profissional em enfermagem.
Código de Ética Profissional em Enfermagem.
2. Fundamentos básicos de enfermagem: Sinais vitais - interpretação dos resultados,
equipamentos, variação de acordo com a faixa etária, nomenclaturas, fatores correlatos.
Dados antropométricos e seu uso na assistência de enfermagem, controle hídrico.
Higiene, conforto, segurança e bem-estar. Preparo e coleta de materiais para exames.
Preparo e desinfecção da unidade. Admissão, alta, transferência e óbito. Tipos de dieta,
cuidados com sondagem nasogástrica, nasoentérica e gavagem. Administração de
medicamentos - princípios da administração de medicamentos, dosagem, classificação,
cálculo e vias de administração. Aplicação de oxigenoterapia, nebulização, calor e frio.
Assistência de enfermagem às necessidades de eliminação. Tipos de ferida, cicatrização
e cuidados de enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem, prontuário e
registro de enfermagem.
3. Controle de infecção e biossegurança: Conceituação de colonização, contaminação,
infecção e doença. Descrição da cadeia epidemiológica de infecção. Conceito de
infecção comunitária e infecção hospitalar. Descrição das precauções padrão e das
precauções baseadas no modo de transmissão. Higienização de mãos. Uso de
equipamentos de proteção individual.
4. Central de material e esterilização: Conceito de assepsia, higienização, desinfecção,
antissepsia e esterilização. Meios e métodos de esterilização. Processo de limpeza,
seleção, acondicionamento, esterilização e distribuição de material estéril.
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5. Enfermagem em saúde coletiva: Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica,
doenças transmissíveis, doenças infecciosas e parasitárias, imunização, Sistema Único
de Saúde (SUS), Programa de Saúde da Família. 6. Enfermagem em saúde da mulher:
Consulta ginecológica, afecções ginecológicas, assistência no pré-natal e assistência no
parto e puerpério. 7. Enfermagem em saúde da criança: Noções sobre o crescimento e
desenvolvimento normal da criança. Aleitamento materno e alimentação artificial.
Atendimento ao recém-nascido normal e prematuro. Assistência de enfermagem à
criança com desidratação, doenças da pele e mucosa, problemas gastrintestinais e
respiratórios.
8. Noções de enfermagem em primeiros socorros: Emergências clínicas
e traumáticas. Envenenamento e intoxicação.

BORRACHEIRO:
Português
1 - Interpretação de texto
2 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego das palavras;
5 - Sinônimo e antônimo.
6. Divisão silábica
Matemática
1 – operações básicas (soma, adição, multiplicação e divisão)
2 – Porcentagem
3 – Medidas
4 – Figuras geométricas
Esta prova visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova, constituídos de
elementos conhecidos e significativos, visam a analisar as habilidades dos candidatos
para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções
intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as
questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
- Perguntas relacionadas com o dia a dia do cargo escolhido conforme as suas
atribuições e postura.
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CANTINEIRA:
Português
1 - Interpretação de texto
2 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego das palavras;
5 - Sinônimo e antônimo.
6. Divisão Silábica
Matemática
1 – operações básicas (soma, adição, multiplicação e divisão)
2 – Porcentagem
3 – Medidas
4 – Figuras geométricas
Esta prova visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova, constituídos de
elementos conhecidos e significativos, visam a analisar as habilidades dos candidatos
para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções
intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as
questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
- Perguntas relacionadas com o dia a dia do cargo escolhido conforme as suas
atribuições e postura.

ENFERMEIRO
PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS GERAIS
1 - Interpretação de texto
2 - Ortografia: Divisão Silábica, Acentuação Gráfica (nova regra), Emprego da Crase;
3 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego;
5 - Sintaxe: Frase e Oração, Período Simples e Composto, Termos da Oração;
6 - Concordância Nominal e Verbal, Encontro Vocálico, Consonantal e Dígrafo.
7 - Pronomes.
8 - Fonemas
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9 - Classificação gramatical
10 - Artigos, substantivos, verbos E flexões verbais.
11 - Parônimos / Homônimos
12 - Pontuação
13 - Morfologia
14- Crase
15- Atualidades do Brasil e do Mundo.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ENFERMEIRO
Processo Histórico da Enfermagem; Ética e Bioética; Legislação Profissional de
enfermagem e Políticas Públicas de Saúde (SUS, NOB’s, saneamento básico);
Enfermagem em Saúde Coletiva; Semiologia e Semiotécnica; Saúde Integral da Criança
e do Adolescente; Saúde Integral da Mulher; Saúde Coletiva; Saúde Integral do Adulto
e do Idoso; Clínicas médicas-parte geral e específica; Assistência e Intervenções de
Enfermagem em clínicas cirúrgica; Enfermagem Psiquiátrica; Administração Aplicada à
Enfermagem: Administração da Assistência de Enfermagem em Rede Básica de Saúde
e Hospitalar: Geral e em situações de urgências e emergências, aplicação dos processos
de trabalho, SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem); Saúde integral do
Usuário das Unidades de Maior Complexidade; Enfermagem em Doenças
Transmissíveis; Saúde Coletiva; Gerenciamento dos resíduos de Serviços de Saúde;
Normas de segurança em saúde; Saúde pública PSF, PACS, Programas de Saúde do
Ministério da Saúde, Imunização – rede frios, Esquemas de vacinação, Infecção
Hospitalar; Vigilância Epidemiológica Geral- notificação, Indicadores de saúde.
Legislação do SUS e Doenças de notificação compulsória.

ENFERMEIRO – PSF
PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS GERAIS
1 - Interpretação de texto
2 - Ortografia: Divisão Silábica, Acentuação Gráfica (nova regra), Emprego da Crase;
3 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego;
5 - Sintaxe: Frase e Oração, Período Simples e Composto, Termos da Oração;
6 - Concordância Nominal e Verbal, Encontro Vocálico, Consonantal e Dígrafo.
7 - Pronomes.
8 - Fonemas
9 - Classificação gramatical
10 - Artigos, substantivos, verbos E flexões verbais.
11 - Parônimos / Homônimos
12 - Pontuação
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13 - Morfologia
14- Crase
15- Atualidades do Brasil e do Mundo.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ENFERMEIRO DO PSF
Processo Histórico da Enfermagem; Ética e Bioética; Legislação Profissional de
enfermagem e Políticas Públicas de Saúde (SUS, NOB’s, saneamento básico);
Enfermagem em Saúde Coletiva; Semiologia e Semiotécnica; Saúde Integral da Criança
e do Adolescente; Saúde Integral da Mulher; Saúde Coletiva; Saúde Integral do Adulto
e do Idoso; Clínicas médicas-parte geral e específica; Assistência e Intervenções de
Enfermagem em clínicas cirúrgica; Enfermagem Psiquiátrica; Administração Aplicada à
Enfermagem: Administração da Assistência de Enfermagem em Rede Básica de Saúde
e Hospitalar: Geral e em situações de urgências e emergências, aplicação dos processos
de trabalho,SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem); Saúde integral do
Usuário das Unidades de Maior Complexidade; Enfermagem em Doenças
Transmissíveis; Saúde Coletiva; Gerenciamento dos resíduos de Serviços de Saúde;
Normas de segurança em saúde; Saúde públicaPSF, PACS, Programas de Saúde do
Ministério da Saúde, Imunização – rede frios, Esquemas de vacinação, Infecção
Hospitalar; Vigilância Epidemiológica Geral- notificação, Indicadores de saúde.
Legislação do SUS e Doenças de notificação compulsória.
- LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006.

MOTORISTA:
- PORTUGUÊS:
1 - Interpretação de Texto;
2- Ortografia: Divisão Silábica, Acentuação Gráfica (nova regra), Emprego da Crase;
3 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego;
5 - Sintaxe: Frase e Oração, Período Simples e Composto, Termos da Oração;
6 - Concordância Nominal e Verbal, Encontro Vocálico, Consonantal e Dígrafo.
7 - Pronomes.
8 - Fonemas
9 - Classificação gramatical
10 - Artigos, substantivos, verbos E flexões verbais.

- MATEMÁTICA:
1 - Conjuntos Numéricos, Números Naturais e Racionais, as 4 Operações, Propriedades
e Problemas;
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2 - Sistemas e Problemas de 1° grau;
3 - Expressões Algébricas; Valor numérico;
4 - Grandezas Proporcionais;
5 - Razão e Proporção, Regra de Três Simples, Porcentagem;
6 - Unidades de Medidas.
7 - Raciocínio lógico
8 - Regra de 3
Esta prova visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova, constituídos de
elementos conhecidos e significativos, visam a analisar as habilidades dos candidatos
para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções
intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as
questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
- Perguntas relacionadas com o dia a dia do cargo escolhido conforme as suas
atribuições e postura.
OFICIAL DE SERVIÇOS
PORTUGUÊS
1 - Interpretação de texto
2 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego das palavras;
5 - Sinônimo e antônimo.
6 – Divisão Silábica
MATEMÁTICA
1 – operações básicas (soma, adição, multiplicação e divisão)
2 – Porcentagem
3 – Medidas
4 – Figuras geométricas
Esta prova visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova, constituídos de
elementos conhecidos e significativos, visam a analisar as habilidades dos candidatos
para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções
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intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as
questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
- Perguntas relacionadas com o dia a dia do cargo escolhido conforme as suas
atribuições e postura.

OPERÁRIO:
PORTUGUÊS
1 - Interpretação de texto
2 - Estrutura e Formação de Palavras;
4 - Classe de Palavras, Flexão e Emprego das palavras;
5 - Sinônimo e antônimo.
6 – Divisão Silábica
MATEMÁTICA
1 – operações básicas (soma, adição, multiplicação e divisão)
2 – Porcentagem
3 – Medidas
4 – Figuras geométricas
Esta prova visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova, constituídos de
elementos conhecidos e significativos, visam a analisar as habilidades dos candidatos
para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções
intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as
questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
- Perguntas relacionadas com o dia a dia do cargo escolhido conforme as suas
atribuições e postura.
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ANEXO III
MODELO RECURSO

PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO Nº 002/2017.
PREFEITURA DE, _____ de _____________________ de 2017.
À COMISSÃO ORGANIZADORA
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO Nº 002/2017.
CARGO PRETENDIDO:
ASSUNTO:
( ) – RECURSO INTERPOSTO CONTRA O GABARITO OFICIAL
PRELIMINAR
DA PROVA OBJETIVA- Questão nº ____ da Prova.
Eu, ______________________________________________, Inscrição nº
___________,
candidato(a)
a
uma
vaga
do
cargo
DE
____________________________________________________________
______________, vêm mui respeitosamente perante a Comissão
Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado nº 002/2017, Impetrar Recurso Contra o Gabarito Preliminar
da Prova /Recurso Contra a Questão nº ____ da Prova, fundamentado
(descreve a fundamentação as alegações com citações de artigos de
legislação, itens, páginas de livro, nome dos autores) e para melhor
esclarecimento referente ao assunto, segue em anexo os comprovantes que
nortearam a fundamentação do mesmo.
Atenciosamente,
___________________________________
NOME E ASSINATURA DO CANDIDATO.

