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�A� PREFEITURA� MUNICIPAL� PIRACURUCA-PI,� no� uso� de� suas� atribuições� legais,� faz� saber� que� realizará,� através� do�
INSTITUTO�MACHADO�DE�ASSIS,�o�presente�CONCURSO�PÚBLICO�para�provimento�de�cargos�efetivos,�no�Quadro�de�Pessoal�
da�Prefeitura,�por�meio�de�Prova�Objetiva�e�provas�de�títulos��(para�todos�os�cargos),�e�prova�prática�de�aptidão�física�
(somente� para� os� cargo� de� Agente� de�Trânsito),� obedecendo� às� disposições� legais� e� que� se� regerá� de� acordo� com�as�
normas�relativas�à�sua�realização�e�com�as�Instruções�Especiais�que�ficam�fazendo�parte�integrante�deste�Edital.�

�

I.� DISPOSIÇÕES�PRELIMINARES�
�

1.1. O�CONCURSO�PÚBLICO�será�regido�por�este�Edital�e�sua�realização�ficará�a�cargo�do�INSTITUTO�MACHADO�DE�
ASSIS,�doravante�denominada�organizadora,�obedecidas�às�normas�constantes�no�presente�Edital.�

1.1.1. O�Concurso�Público�regido�por�este�Edital�será�executado�pelo�INSTITUTO�MACHADO�DE�ASSIS,�sediado�na�Rua�
Antônio�Ubiratan�Carvalho,�nº�4290,�Ininga,�Teresina/PI,�CEP:�64048-395.�O�único�endereço�de�e-mail�válido�para�
comunicações�a�respeito�do�certame�é�ima.concursopiracuruca2017@outlook.com�

1.1.2. O�telefone�para�contato�é�(86)�3303-3146,�com�horário�de�atendimento�de�segunda�à�sexta,�das�09h�às�12h�e�
das�14h00min�às�17h00min.�

1.1.3. A�empresa�é�responsável�pela�organização�e�realização�do�concurso,�objeto�deste�Edital,�incluindo:�planejamento,�
elaboração�e�validação�do�edital,�inscrição,�geração�do�banco�de�dados�dos���candidatos,�elaboração���das���provas,�
aplicação���e���correção���das���provas,�recebimento,�julgamento�e�divulgação�de�recursos�e�emissão�de�listas�com�
resultado�final�dos�candidatos�de�acordo�com�contrato�celebrado�entre�as�partes�para�esta�finalidade.�

1.2. O� candidato� deverá� observar,� rigorosamente,� o� presente� Edital� e� os� comunicados� a� serem� informados� no�
endereço� eletrônico� www.institutomachadodeassis.com.br,� vindo� tais� documentos� a� constituir� parte�
integrante�deste�Edital.�

1.2.1. Todas� as� correspondências,� dúvidas� e� comunicações� acerca� do� certame� deverão� ser� feitas� pelo� e-mail�
ima.concursopiracuruca2017@outlook.com� � não� sendo� reconhecido� � nenhum� � outro� endereço� como�
destinatário�de�correspondências�do�presente�concurso.�

1.2.2. O�atendimento�aos�candidatos�também�se�dará,�no�horário�comercial,�de�segunda�a�sexta-feira,�em�dias�úteis,�na�
sede�do�Instituto�Machado�de�Assis�ou�pelos�nossos�telefones�de�contatos,�presentes�no�item�1.1.2,�deste�Edital.�

1.3. O�código�do�cargo,�o�pré-requisito/escolaridade,�número�de�vagas,�a�remuneração�mensal�e�o�valor�da�inscrição�
encontram-se�dispostos�no�Anexo�II�deste�Edital.�

1.4. A� seleção� para� os� cargos� de� que� trata� este� Edital� será� realizada� em�duas� fases� para� todos�os�cargos,�sendo�
a� primeira� fase� composta� pela� aplicação� da� prova� objetiva� de� caráter� classificatório� e� eliminatório� com�
pontuação�de�0�a�40,�e�a�segunda�fase�composta�de�avaliação�de�títulos,�de�acordo�com�o�determinado�no�anexo�
VII.��

1.4.1. Para�o�cargo�de�Guarda�Municipal,�além�da�prova�objetiva�de�caráter�eliminatório,�e�provas�de�títulos�de�caráter�
classificatório,�será�aplicada�uma�terceira�fase,�de�caráter�eliminatório�apenas,�composta�por�Teste�Físico,�nos�
moldes�do�anexo�VIII.��

1.5. Caso�a�quantidade�de�candidatos�inscritos�exceda�à�oferta�de�lugares�adequados�existentes�na�referida�cidade,�o�
INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� reserva-se� o� direito� de� realizar� a� aplicação� da� prova� objetiva� em� 2� (dois)�
turnos�e�em�duas�datas�diferentes.��

1.6. Serão�reservadas�5%�(cinco�por�cento)�das�vagas�oferecidas�neste�certame,�conforme�estabelecidas�no�anexo�II�
deste�Edital,�aos�candidatos�com�deficiência,�de�acordo�com�os�critérios�definidos�no� art.4º,� do� Decreto� Federal�
nº3298,� de� 20� de� dezembro� de� 1999,� alterado� pelo�Decreto�Federal�nº5.296,�de�02�de�dezembro�de�2004,�
bem�como�o�que�prevê�a�Constituição�Federal�de�1988�em�seu�artigo�37,�VIII.�
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1.7. Os� nomeados� serão� lotados� nos� locais� de� trabalho� a � critério� da�Prefeitura�Municipal� de�PIRACURUCA-PI.�

1.8. Na�falta�de�candidatos�aprovados�para�as�vagas�reservadas�às�pessoas�com�deficiência,�estas�serão�preenchidas�
pelos�demais� candidatos� aprovados� nas� vagas�de� concorrência� ampla,�observando-se�a�ordem�de�classificação�
final.�

1.9. Este� concurso� terá� validade� para� a� convocação� de� 02� (dois)� anos� a� contar� da� data� de� publicação� de� sua�
homologação,�podendo�ser�prorrogado�por�igual�período,�a�critério�da�Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI.��

1.10. O� presente� Edital� é� complementado� pelos� anexos� discriminados� abaixo,� com� detalhamento� de� informações�
concernentes�ao�objeto�do�concurso:�

Anexo�I���cronograma�de�execução�do�certame.� �

Anexo�II���demonstrativos�dos�cargos,�vagas,�carga�horária�semanal,�requisitos,�vencimento�e�taxa�de�inscrição.�

Anexo�III���conteúdos�programáticos�

Anexo�IV���requerimento�para�tratamento�especial�aos�portadores�de�necessidades�especiais���

Anexo�V���das�regras�para�envio�de�todas�as�modalidades�de�recursos��

Anexo�VI���das�atribuições�dos�cargos�

Anexo�VII���da�avaliação�dos�títulos�para�todos�os�cargos.�

Anexo�VIII��� procedimentos�da� avaliação�de� aptidão� física�para�o� cargo�de�Agente� de�Trânsito� e�modelo�de� atestado�
médico.�
�

II.�REQUISITOS�BÀSICOS�PARA�INVESTIDURA�NO�CARGO�
� �

2.1. O� candidato� aprovado� no� CONCURSO� PÚBLICO� de� que� trata� este� Edital� será� investido� no�cargo,�caso�sejam�
atendidas�as�seguintes�exigências:�

a) Ter�sido�aprovado�e�classificado�no�Certame,�na�forma�estabelecida�neste�Edital;�
b) Ter�nacionalidade�brasileira.�No�caso�de�nacionalidade�portuguesa,�estar�amparado�pelo�Estatuto�de�Igualdade�

entre�brasileiros�e�portugueses,�com�reconhecimento�de�gozo�dos�direitos�políticos,�na�forma�do�disposto�no�art.�
13�do�Decreto�nº�70.436,�de�18/04/1972;�

c) Estar�quite�com�as�obrigações�eleitorais;�
d) Estar�quite�com�as�obrigações�do�Serviço�Militar,�para�os�candidatos�do�sexo�masculino;�
e) Ter�idade�mínima�de�18�anos�completos�até�a�data�da�posse;�
f) Atender�aos�requisitos�constantes�no�anexo�II�deste�Edital;�
g) Ter��aptidão�� física��e��mental��para��o�� exercício��das��atribuições��do��cargo/área��de��atuação,�comprovada�por�

atestado�médico�oficial.�
h) Apresentar�declaração�de�acumulação�ou�não�acumulação�lícita�de�cada�cargo�público;�
i) Não�registrar�antecedentes� criminais,� impeditivos�do�exercício�da� função�pública,�achando-se�no�pleno�gozo�de�

seus�direitos�civis�e�políticos.�
j) Apresentar� declaração� de� bens� e� valores� patrimoniais� com� dados� atualizados� até� a� data� da�posse;�
k) Não�receber�proventos�de�aposentadoria�ou�remuneração�de�cargos,�emprego�ou�função�pública,�ressalvados�os�

cargos� acumuláveis� previstos� na� Constituição� Federal� ou� caso� a� carga� horária� estiver� dentro� do� permitido�
legalmente.�

l) Assinar�� Termo�� de�� Compromisso�� confirmando�� ciência�� e�� concordância�� com�� as�� normas�estabelecidas�pela�
Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI.�

m) Conhecer,� atender,� aceitar� e� submeter-se� às� condições� estabelecidas� neste� Edital,� das� quais�não�poderá�alegar�
desconhecimento;�

n) Apresentar�outros�documentos�que�se�fizerem�necessários,�por�ocasião�da�posse;�
o) Firmar� declaração� de� não� estar� cumprindo� sanção� por� inidoneidade,� aplicada� por� qualquer�órgão�público�ou�

entidade�da�esfera�federal,�estadual�e/ou�municipal.�
p) Ser�considerado�apto�no�exame�admissional�a�ser�realizado�pelo�Município�de�PIRACURUCA-PI.�

�
2.2. Antes� de� efetuar� a� inscrição,� o� candidato� deverá� certificar-se� de� que� preenche� todos� os�requisitos�exigidos�

para�a�participação�no�concurso�e�investidura�no�cargo.�
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2.3. A� falta� de� comprovação� de� qualquer� um� dos� requisitos� especificados� no� subitem� 2.1,� impedirá� a� posse� do�
candidato.�

�

III.�DAS�INSCRIÇÕES�
�

3.1. As� � � � � � � Inscrições� � � � � � � serão� � � � � � � feitas� � � � � � � via� � � � � � � internet� � � � � � � no� � � � � � � endereço� � � � � � � eletrônico�
www.institutomachadodeassis.com.br.�

3.2. Período�de�Inscrição:�03�de�julho�a�11�de�agosto�de�2017.�

3.3. O� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� não� se� responsabilizará� por� solicitações� de� inscrições�não�recebidas�por�
motivo� de� ordem� técnica� dos� computadores,� falhas� de� comunicação,� congestionamento� de� linhas� de�
comunicação,�bem�como�outros�fatores�de�ordem�técnica�que�impossibilitem�a�transferência�de�dados.�

3.4. Após�o�preenchimento�do�formulário�de�inscrição�pela�Internet,�o�candidato�deverá�imprimir� o�boleto�bancário�
no�valor�da�inscrição,�devendo� ser�pago�em�qualquer�correspondente�bancário.�

3.5. A� solicitação� de� inscrição� cujos� pagamentos� forem� efetuados� após� o� dia� 11/08/2017�não�será�aceita.�

3.6. As� informações� prestadas� nas� solicitações� das� inscrições� via� Internet� serão� de� inteira� responsabilidade� do�
candidato,� dispondo� o� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� do� direito� de� excluir� do� Certame� aquele� que� não�
preencher�a�ficha�de�inscrição�de�forma�completa�e�correta.�

3.7. O� candidato� poderá� obter� informações� referentes� ao� CONCURSO� PÚBLICO� através� do� e-mail�
ima.concursopiracuruca2017@outlook.com� na� sede� do� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� e� por� meio� do�
telefone�(86)�3303-3146.�

3.8. As� informações� prestadas� na� ficha� de� inscrição� são� de� inteira� responsabilidade� do � candidato� e/ou� do� seu�
procurador.� O� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS�dispõe� do� direito� de� excluir� do� certame� o� candidato,� cuja�
ficha� for� preenchida� com� dados� incorretos,� incompletos� ou� se� constatar,� posteriormente,� que�os�mesmos� são�
inverídicos.�

3.8.1. Ao�preencher�o�formulário�de�inscrição,�é�vedada�qualquer�alteração�posterior.�

3.8.2. Em�caso�de�feriado�ou�evento�que�acarrete�o� fechamento�do�correspondente�bancário�na�localidade�em�que�se�
encontra�o�candidato,�o�boleto�deverá�ser�pago�antecipadamente.�

3.8.3. Não� será� concedida� ISENÇÃO� da� taxa� de� inscrição,� conforme�DECRETO�Nº� 6.593.� DE� 02� DE� OUTUBRO�DE�
2008,�que�regulamenta�a�possibilidade�de� Isenção�de� taxa�de� inscrição�em�CONCURSO�PÚBLICO� realizado�no�
âmbito�do�PODER�EXECUTIVO�FEDERAL.�E,�no�caso�de�Concurso�no�âmbito�Estadual�e�Municipal�é�necessário�
que�haja�uma�previsão�legal�para�tal�isenção.��

3.8.4. O�valor�referente�ao�pagamento�da�taxa�de�inscrição�não�será�devolvido�em�hipótese�alguma,�salvo�em�caso�de�
cancelamento�do�certame�por�conveniência�da�Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI.�

3.8.5. A� efetivação� da� inscrição� implica� a� aceitação� tácita� das� condições� fixadas� para� a� realização� do� Concurso,� não�
podendo� o� candidato,� portanto,� sob� hipótese� alguma,� alegar� desconhecimento� das� normas� estabelecidas� no�
presente�Edital.�

3.8.6. A� partir� de�25/08/2017� o� candidato� poderá� conferir,� no� endereço� eletrônico� d o � INSTITUTO�MACHADO� DE�
ASSIS,�os�locais�e�horários�para�realização�das�provas.�

3.8.7. Não�serão�fornecidas,�por�telefone,�informações�a�respeito�de�datas,�locais�e�horário�de�realização�das�provas.�O�
candidato� deverá� observar� rigorosamente� o� Edital� e� os� comunicados� a� serem� divulgados� no� site�
www.institutomachadodeassis.com.br.�

3.8.8. Os�eventuais�erros�de�digitação�de�nome,�número�de�documento�de�identidade,�sexo,�data�de�nascimento�e�outros�
deverão�ser�corrigidos�dentro�do�prazo�para�interposição�de�recursos�referentes�às�inscrições�deferidas.�
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3.8.9. Caso� haja� necessidade� de� comprovação� de� pagamento� pelo� candidato,� a� Organizadora� poderá� solicitá-lo�
posteriormente.� Portanto,� cabe� ao� candidato� guardar� o� original� do� seu� comprovante� de� pagamento,� evitando,�
assim,�futuros�transtornos.�

�

IV.�PESSOAS�COM�DEFICIÊNCIAS.�
�

4.1. Serão� reservadas� às� pessoas� com� deficiências,� em� caso� de� aprovação,� 5%� (cinco)� por� cento�do� exato� número�
de� vagas� determinadas� para� o� cargo� neste� Edital,� desde� que,� a� deficiência� de� que� são� portadoras� seja�
compatível�com�as�atribuições�do�cargo�para�o�qual�concorre.�

4.1.1. Na�falta�de�candidatos�aprovados�para�a�vaga�reservada�às�pessoas�com�deficiências,�esta�será�preenchida�pelos�
demais�selecionados,�com�a�estrita�observância�da�ordem�classificatória.�

4.2. Serão� consideradas� pessoas� com� deficiências� somente� aquelas� conceituadas� na� medicina� especializada�
enquadradas� nas� categorias� descritas� no� art.4º� do� Decreto� Federal� nº� 3298/99,� com� redação� dada� pelo�
Decreto�nº�5296,�de�2004.�

4.2.1. De� acordo� com� o� referido� Decreto,� o� candidato� com� deficiência� deverá� identificá-la� na� ficha� de� inscrição,�
declarando,� ainda,� estar� ciente� das� atribuições� do� cargo� e� de� que,� no� caso� de�vir�a�exercê-lo,�estará�sujeito�à�
avaliação�pelo�desempenho�dessas�atribuições.�

4.3. As� pessoas� com� deficiências,� resguardadas� as� condições� especiais� previstas� no� Decreto� 3.298/99,�
particularmente� em� seu� Artigo� n.°� 40,� participarão� do� Certame� em� igualdade� de� condições� com� os� demais�
candidatos,�no�que�se�refere�ao�conteúdo�das�provas,�a�avaliação�e�aos�critérios�de�aprovação,�horário,�local�de�
aplicação�das�provas�e�a�nota�mínima�exigida�para�todos�os�candidatos.�

4.3.1. A�solicitação�de�condições�especiais�será�atendida,�segundo�os�critérios�de�viabilidade�e�de�razoabilidade.�

4.4. Os�candidatos�com�deficiências�deverão�apresentar,�no�ato�da�inscrição:�

a) Laudo�Médico�original�atestando�a�especificidade,�grau�ou�nível�da�deficiência,�com�expressa�referência�ao�código�
da�Classificação�Internacional�de�Doenças�-�CID;������

b) Solicitação� do� acompanhamento� para� realizar� prova� com�monitor� ou� a� confecção� da� prova� ampliada,� para� os�
portadores�de�deficiência�(cegos�ou�amblíopes);�

c) Solicitação�de�tempo�adicional�para�realização�da�prova,�com�justificativa�de�parecer�emitido�por�especialista�da�
área�de�sua�deficiência,�para�os� candidatos� cuja�deficiência�comprovadamente�assim�o�exigir.� Esta�deverá� ser�
requerida� no�prazo�determinado�para� as�inscrições.��

4.4.1. O� cumprimento� da� alínea� "a"� é� indispensável� e� determinará� sua� inclusão� do� candidato�com�deficiência.�O�não�
atendimento�da�alínea�"b"�desobrigará�a�organização�do�concurso�da�confecção�de�prova�ampliada�para�cegos�ou�
amblíopes.�

4.4.2. O� candidato� com� deficiência� deverá� escanear� cópia� da� ficha� de� inscrição� juntamente� com� a� documentação�
descrita� no� item� 4.4,� �a�� e� enviar� até� o� dia� 11/08/2017,� para� o� e-mail�
ima.concursopiracuruca2017@outlook.com��com��o��título���Pessoa��com��Deficiência����Requerimento�.�

4.4.2.1. O� envio� da� documentação� incompleta,� fora� do� prazo� acima� definido� ou� por� outra� via� diferente� do� e-mail�
especificado,�causará�o�indeferimento�do�pedido�de�inscrição�como�candidato�com�deficiência�e�fará�com�que�o�
candidato�participe�do�certame�em�igualdade�de�condições�com�os�demais�candidatos.�

4.5. O�candidato�com�deficiência�que,�no�ato�da�inscrição,�não�declarar�esta�condição,�não�poderá� impetrar�recurso�
em�favor�de�sua�situação.�

4.6. A�classificação�dos�candidatos�optantes�pela� reserva�de�vaga�aos� candidatos�com�deficiência�dar-se-á�no�exato�
número�de�vaga�da�reserva,�constando�na� lista�geral�de�classificação�do�cargo�a�concorrer,�e�em�lista�específica�
para�deficientes.�

4.6.1. Não�haverá�segunda�chamada,�seja�qual�for�o�motivo�alegado�para�justificar�o�atraso�ou�a�ausência�do�candidato�
com�deficiência�à�avaliação�da�Equipe�Multiprofissional.��

4.6.2. Caso�o�candidato�não� tenha�sido�classificado�como�candidato�com�deficiência�ou�sua�deficiência�não�tenha�sido�
julgada� compatível� com� o� exercício� das� atribuições� do� cargo,� este� passará� a� concorrer� juntamente� com� os�
candidatos� de� ampla� concorrência,� observada� a� rigorosa� ordem� de� classificação,� não� cabendo� recurso� dessa�
decisão.�

�
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V.�DAS�CONDIÇÕES�DE�REALIZAÇÃO�DAS�PROVAS�
�

5.1. As�provas�serão�aplicadas�na�cidade�de�PIRACURUCA-PI.�

5.2. O� presente� certame� é� composto� de� uma� prova� objetiva� escrita� que� consta� de� 40� (quarenta)� questões� para�
todos�os�níveis,� sendo�prova�de�múltipla�escolha�com�04�(quatro)� alternativas�diferentes�em�que�somente�
uma�é�correta,�de�caráter�eliminatório�e�classificatório,�compatíveis�com�o�nível�de�escolaridade,�com�a�formação�
acadêmica� exigida,� com� as� atribuições� do� cargo� e� conteúdo� programático� presente� no� Anexo� III� deste� Edital,�
atendendo�à�especificidade�do�cargo.�

5.2.1. A�prova�objetiva�terá�a�duração�de�03�(três)�horas�e �está�prevista�para�o�dia�03/09/2017,�no�horário�de�09h�
(nove�horas)�às�12h�(doze�horas).�

5.2.2. Caso�seja�necessária�a�aplicação�de�provas�em�2�(dois)�turnos,�possibilidade�prevista�no�item�1.5�deste�Edital,�o�
turno�da�tarde�será�realizado�no�mesmo�dia�previsto�no�item�anterior,�no�horário�de�14h�(quatorze)�horas�às�
17h�(dezessete)�horas.�

5.3. O�candidato�deverá�comparecer�ao�local�designado�para�a�realização�das�provas�com�antecedência�de�01�(uma)�
hora�do�horário�determinado�para�o� início�das�provas,� sendo�que�não� serão�admitidos�nos� locais�de�prova�os�
candidatos�que�se�apresentarem�após�o�horário�determinado�para�o�início�dos�exames.�

5.4. O�candidato�deverá�comparecer�ao�local�da�prova�na�data�prevista�neste�Edital�munido�de�caneta�esferográfica�de�
tinta� preta� ou� azul� fabricada� em� material� transparente,� documento� de� identificação� original� com� foto� e�
comprovante�de�pagamento�de�inscrição.�

5.5. Não� serão� aceitos� como� documentos� de� identidade:� certidões� de� nascimento,� CPF,� títulos�eleitorais,�carteira�
de� motorista� (modelo� antigo),� carteira� de� estudante,� carteiras� funcionais� sem� valor� de� identidade� nem�
documentos�ilegíveis,�não-identificáveis�e/ou�danificados.�

5.6. Não�será�aceita�cópia�do�documento�de�identidade,�ainda�que�autenticada,�nem�protocolo�de�documento.�

5.7. Caso� o� candidato� esteja� impossibilitado� de� apresentar,� no� dia� da� realização� da� prova,� o� documento� de�
identificação�original,�por�motivo�de�perda,�furto�ou�roubo,�deverá�apresentar�Boletim� de� Ocorrência� de� órgão�
policial,� expedido� há,� no� máximo,� 30�(trinta)� dias� ou� outro�documento�de� identificação�com�foto�conforme�
elencado�no�subitem�5.4.�e�5.5.��

5.8. Se,� por� qualquer� motivo,� o� nome� do� candidato� não� constar� nas� Listas� de� Presença,� mas� este� apresente� o�
comprovante�de�pagamento�de�inscrição,�o�mesmo�poderá�participar�do�certame,�devendo�tal�fato�ser�registrado�
em�Ata�de�Ocorrência�da�Sala.�

5.8.1. Em�caso�de� eventuais� erros� verificados� quanto� ao� nome�do� candidato,� sexo,� data� de�nascimento,� endereço� e�
número�do�documento�de�identidade,�as�correções�serão�feitas�imediatamente�no�dia�das�provas�e�deverão�ser�
registradas�em�Ata�de�Ocorrência�de�Sala.�

5.9. Durante� a� realização� da� prova,� não� serão� permitidos� aos� candidatos� portarem� boné� e� utilizarem� � � aparelhos���
celulares� � � ou� � � similares,�calculadoras� � � ou�similares,�walkman,� ipods,�receptores�ou� similares,� relógios,� livros,�
anotações,� impressos� ou� quaisquer� outros� materiais� de� consulta,� bem� como� a� comunicação� entre� candidatos.�
Será�eliminado�do�certame�o�candidato�que�descumprir�essa�determinação.�

5.10. Será�EXCLUÍDO�da�seleção�o�candidato�que:�

a) Apresentar-se�após�o�horário�estabelecido;�
b) Não�comparecer�à�prova�objetiva,�seja�qual�for�o�motivo�alegado;�
c) Não�apresentar�o�documento�de�identidade�exigido;�
d) Ausentar-se�da�sala�sem�o�acompanhamento�do�fiscal,�ou�antes�de�decorrida�1�(uma)�hora�do�início�da�mesma;�
e) Durante�a�realização�da�prova�for�surpreendido�em�comunicação�com�outro�candidato,�bem�como� utilizar-se��de�

livros,��notas� ou� impressos��não��permitidos,� inclusive� textos��copiados��de�páginas�da�Internet;�
f) Lançar�mão�de�qualquer�meio�ilícito�para�a�execução�da�prova�objetiva;�
g) Perturbar,�de�qualquer�modo,�a�ordem�dos�trabalhos�estabelecidos�pela�Comissão�Executiva�do�Certame;�
h) Desobedecer� às� instruções� dos� supervisores� e� fiscais� do� processo� durante� a� realização� da�prova�objetiva;�
i) Marcar�o�cartão-resposta�nos�campos�referentes�a�inscrição�e�cargo;�
j) Não�assinar�o�cartão-resposta;�

�
�
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�

5.11. Esgotado� o� tempo,� o� candidato� deverá�devolver� o� Cartão�Resposta,� devidamente�preenchido,� e� o� Caderno� de�
Questões.�Somente�o�Cartão�Resposta�será�considerado�para�efeito�de�correção�de�prova.�

5.11.1. O�candidato�somente�poderá�levar�o�Caderno�de�Questões�caso�saia�da�sala�de�aplicação�de�sua�prova�nos�últimos�
30�(trinta)�minutos.�

5.12. Será� atribuída� nota� ZERO� à� questão� da� prova� que� contiver� mais� de� uma� resposta� assinalada� ou� não� for�
transcrita�do�caderno�de�prova�para�o�Cartão�Resposta.�

5.13. Em� nenhuma� hipótese� haverá� segunda� chamada� para� as� provas� escritas� objetivas� de� conhecimentos� gerais� e�
específicos,�nem�substituição�do�CARTÃO�RESPOSTA�por�erro�do�candidato,�seja�qual�for�o�motivo�alegado.��

5.13.1. Será�eliminado�o�candidato�que�rubricar,�abreviar�nome,�ou�assinar�com�letra�de�forma�o�cartão���resposta.�

5.13.2. Na� correção� do� cartão� �� resposta,� será� atribuída� nota� zero� às� questões� rasuradas,� com� mais� de� uma� opção�
assinalada�e�aquelas�marcadas�de�forma�incorreta,�além�do�local�de�marcação�ou�em�branco.�O�preenchimento�
do�cartão���resposta�deve�se�processar�na�forma�do�modelo�descrito�na�capa�da�prova.�

5.13.3. Qualquer�anormalidade�gráfica�ou�irregularidade�na�formulação�de�alguma�questão,�ou�mesmo� que� não� esteja�
ela� prevista� no�conteúdo�programático,� deverá� ser� arguida� em� sede� de� Recurso,� no�prazo�estabelecido�neste�
Edital.�

5.14. No�dia� da� realização� da� prova,� não� serão� fornecidas,� por� qualquer�membro� da� equipe� de� aplicação�de�provas�
e/ou�pela�Comissão�responsável,�informações�referentes�ao�conteúdo�das�provas.�

5.15. Na� Prova�Escrita�Objetiva,�o �valor�do(s)��� ponto(s)��� relativo(s)��� à(s)�� questão(ões)�eventualmente�anulada(s)�
será�atribuído�a�todos�os�candidatos.�

5.16. Mediante� eventual� necessidade� de� o� candidato� ausentar-se� da� sala� no� decorrer� da� prova,�será�acompanhado�
por�um�fiscal.�

5.17. A�prova�será�corrigida�através�de�leitora�ótica,�garantindo-se�a�absoluta�imparcialidade�do�resultado.�

5.18. O� gabarito� das� provas� escritas� objetivas� será� divulgado� na� data� constante� no� Cronograma� de� Execução� do�
Concurso,�Anexo�I�deste�Edital.�

5.19. A� candidata� que� tiver� necessidade� de� amamentar� durante� a� realização� das� provas� deverá� levar� um�
acompanhante,�que�ficará�em�sala�reservada�para�essa�finalidade�e�que�será�responsável�pela�guarda�da�criança,�
não�sendo�admitido�o�ingresso�de�qualquer�outra�pessoa.�

5.20. Não�será�concedido� tempo�adicional�para� execução�da� prova� escrita� à�candidata�devido�ao� tempo�despendido�
com� a� amamentação.� A� candidata� poderá� levar� crianças� sob� sua� responsabilidade� apenas� no� caso� de�
amamentação.�

5.21. O� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� não� se� responsabilizará� por� perdas� ou� extravios� de� objetos� ou� de�
equipamentos�eletrônicos�ocorridos�durante�a�realização�das�provas,�nem�por�danos�neles�causados.�

5.22. Em�hipótese�alguma�haverá�vista�ou�revisão�de�provas,�facultada,�no�entanto,�a�interposição�de�recursos�contra�o�
resultado�do�gabarito�da�prova�objetiva.��

5.23. Qualquer� alteração� no� Cronograma� de� Execução� do� Concurso� �� Anexo� I� será� divulgada� no� endereço�
eletrônico� �www.institutomachadodeassis.com.br� bem� como� a� relação� das� notas� da� prova� objetiva� em�
ordem�de�classificação�dos�candidatos�para�o�cargo.�

�

VI.�DAS�ESTRUTURA�DAS�PROVAS�OBJETIVAS�
�

6.1. As�provas�para�os�cargos�contemplado�neste�Concurso�obedecerão�à�seguinte�estrutura,�conforme�o�Quadro�a�
seguir,�deste�Edital:�

QUADRO�1�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�NÍVEL�MÉDIO�
CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA� Nº�DE�QUESTOES� PESO� PONTOS�

�
§ Agente�de�Trânsito�
§ Auxiliar�de�Consultório�Dentário�
§ Agente�de�Endemias�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�
Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�
Informática�Básica� 05� 1,0� 05�
Conhecimentos�Específicos�da�Área� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�
�
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QUADRO�2�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�NÍVEL�SUPERIOR�I�(SAÚDE)�
CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA� Nº�DE�QUESTOES� PESO� PONTOS�

�
�

§ Assistente�Social�
§ Biomédico�
§ Farmacêutico�Bioquímico�
§ Dentista�
§ Enfermeiro�
§ Fonoaudiólogo�
§ Médico�
§ Nutricionista�
§ Psicólogo�
§ Terapeuta�Ocupacional�

�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�
Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�
Legislação�do�SUS� 05� 1,0� 05�

Conhecimentos�Específicos�da�Área� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�
�
�

QUADRO�3�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�NÍVEL�SUPERIOR�II�(GERAL)�
CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA� Nº�DE�QUESTOES� PESO� PONTOS�

�
§ Médico�Veterinário�
§ Educador�Físico�
§ Bibliotecário�

�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�
Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�
Informática� 05� 1,0� 05�

Conhecimentos�Específicos�da�Área� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�
�
�

QUADRO�4�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�PROFESSOR�
CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA� Nº�DE�QUESTOES� PESO� PONTOS�

�
§ Professor�de�Ensino�Fundamental�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�
Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�
Conhecimentos�Pedagógicos� 05� 1,0� 05�
Conhecimentos�Específicos�da�Área� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�
�

6.2. ��Os�gabaritos�preliminares� referentes�as�provas�objetivas� serão�divulgadas�em�até�48h� (quarenta� � � � � e� � � � � oito�����
horas)�����após�����a�����realização�����das�����provas�����no�����site�����eletrônico:�www.institutomachadodeassis.com.br.�

�

VII.�DOS�CRITÉRIOS�DE�APROVAÇÃO�E�CLASSIFICAÇÃO�

7.1. Será�considerado�APROVADO�e�CLASSIFICADO�no�Concurso,�o�candidato�que�obtiver,�cumulativamente:�

a) Será�considerado�APROVADO�ou�CLASSIFICADO�candidato�que,�ao�final�da�prova�objetiva,�tiver�feito,�no�mínimo:�
50%�(cinquenta�por�cento)�do�total�de�pontos�correspondentes�ao�conjunto�das�modalidades�da�prova�escrita�
objetiva.�

b) 50%�(cinquenta�por�cento)�do�total�de�pontos�da�prova�de�conhecimentos�específicos.�

c) �Não�zerar�nenhuma�das�disciplinas�que�compõem�a�prova�objetiva.�

7.2. O�candidato�não�habilitado�nestas�condições�será�EXCLUÍDO�do�Certame.�

7.3. Os�candidatos�habilitados�serão�classificados�em�ordem�decrescente�da�Nota�Final,�em�lista�de�classificação�para�
o� cargo,� sendo� que� tais� candidatos� constarão�da� lista�de� classificação� final� e� serão� convocados�para� tomarem�
posse�de�acordo�com�a�necessidade�e�conveniência�da�Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI.�

7.4. Ocorrendo�empate�quanto�ao�número�de�pontos�obtidos,�terá�preferência,�nesta�ordem:�

a) O�candidato�que�tiver�idade�igual�ou�superior�a�60�(sessenta)�anos�até�o�último�dia�de�inscrição�nesse�concurso,�
conforme�o�art.�27,�parágrafo�único,�da�Lei�Nº10.741,�de�01/10/2003;�

b) O�candidato�que�tiver�obtido�maior�pontuação�na�prova�de�conhecimentos�específicos;�
c) O�candidato�que�tiver�obtido�maior�pontuação�na�prova�de�língua�portuguesa;�
d) O�candidato�com�maior�idade�do�empatante.�

www.pciconcursos.com.br



8 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACUCURA-PI 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência 

�

  

 

 Edital de abertura nº 001/2017 � Concurso Público Prefeitura Municipal de Piracuruca-PI�

 

�

VIII.�DOS�RECURSOS�
�

8.1. Será�admitido�recurso�quanto:�

a) às�inscrições�indeferidas�e�deferidas�com�erro�material;�
b) ao�resultado�para�concorrer�à�vaga�PNE;�
c) às�questões�das�provas�objetivas�e�gabaritos�preliminares;�
d) ao�resultado�das�provas�objetivas.�

�
8.2. Apenas� o� próprio� candidato� estará� habilitado� a� interpor� recurso� quanto� à� prova� objetiva� em� face� de� erro� de�

formulação�de�questões�e�na�correção.�

8.3. Os�recursos�deverão�ser�interpostos�em�concordância�com�o�cronograma�estabelecido�em�Edital�e�apresentado�
no�Anexo�I.�

8.4. Admitir-se-á�um�único�recurso�por�candidato,�para�cada�evento�referido,�devidamente�fundamentado,�sendo�
desconsiderado�recurso�de�igual�teor.�

8.5. Os�recursos�deverão�ser�feitos�de�forma�EXCLUSIVA�por�e-mail:�ima.concursopiracuruca2017@outlook.com,�
sendo�de�exclusiva�responsabilidade�do�candidato�o�correto�escaneamento�dos�documentos�enviados.�

8.6. Somente�será�apreciado�o�recurso�interposto�dentro�do�prazo.�

8.7. Os� candidatos� deverão� enviar� o� recurso� uma� única� vez� para� cada� questão.� Cada� questão� ou� item� deverá� ser�
apresentado�em�e-mail�separado�e�conforme�procedimentos�adotados�no�Anexo�V�deste�edital.�

8.8. Não�serão�aceitos�recursos�interpostos�por�fax-símile�(fax),�telex,�telegrama,�de�forma�presencial�ou�outro�meio�
que�não�seja�o�especificado�neste�Edital.�

8.9. A�Banca�Examinadora,�composta�de�pessoas�de�reputação� ilibada�e�de�conhecimento�de�nível�superior,�para�o�
CONCURSO�PÚBLICO�constitui-se�como�única�e�última�instância�para�a�análise�dos�recursos,�sendo�soberana�em�
suas�decisões,�razão�pela�qual�não�caberão�recursos�adicionais.�

8.10. Os� recursos� interpostos� em� desacordo� com� as� especificações� contidas� neste� item� ou� enviados� para� endereço�
diferente�do�disposto�no�item�9.6�não�serão�avaliados.�

8.11. O(s)� ponto(s)� relativo(s)� à(s)� questão(ões)� eventualmente� anulada(s)� será(ão)� atribuído(os)� a� todos� os�
candidatos�presentes�à�prova,�independentemente�de�formulação�de�recurso.�

8.12. O�gabarito�divulgado�poderá�ser�alterado,�em�função�dos�recursos� impetrados�e�as�provas�serão�corrigidas�de�
acordo�com�o�Gabarito�Oficial�definitivo.�

8.13. 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�para�a�
prova.�

8.14. As�decisões�dos�recursos�serão�dadas�a�conhecer,�coletivamente,�tanto�quanto�aos�pedidos�que�forem�deferidos�
como�aos�indeferidos.�

8.15. Após�o�julgamento�dos�recursos,�os�mesmos�serão�irrecorríveis�na�esfera�administrativa.�

8.16. As�decisões�dos�recursos�serão�dadas�a�conhecer�aos�candidatos�por�meio�do�site�do�INSTITUTO������MACHADO������
DE������ASSIS�em:�www.institutomachadodeassis.com.br�

�

XIX.�DA�DIVULGAÇÃO�DO�RESULTADO�
�

9.1. O�resultado�final�do�Certame�será�homologado�pelo�Chefe�do�Executivo�Municipal,�publicado�no�Diário�Oficial�do�
Município,�no�site�e�mural�da�Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI�e�no�site�do�Instituto�Machado�de�Assis,�
respeitando�rigorosamente�a�ordem�de�classificação�dos�aprovados.�
�

X.�DO�PROVIMENTO�DOS�CARGOS�
�

10.1. A� posse� no� cargo� ocorrerá� após� a� publicação� do� ato� de� nomeação� ou� de� admissão� no� Diário� Oficial� dos�
Municípios.�
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10.2. Os� candidatos� habilitados� serão� nomeados� pela� administração,� conforme� o� número� de� vagas� existentes� e�
seguindo�rigorosamente�a�ordem�de�classificação�final,�respeitando-se�o�percentual�de�5%�(cinco�por�cento)�das�
vagas�existentes�para�os�candidatos�portadores�de�deficiência.�

10.3. Os�candidatos�com�deficiências�deverão�apresentar,�no�ato�da�posse:�

a) Laudo�Médico�original�atestando�a�especificidade,�grau�ou�nível�da�deficiência,�com�expressa�referência�ao�código�
da�Classificação�Internacional�de�Doenças�-�CID;�

10.4. O�cumprimento�da�alínea�"a"�é� indispensável�e�determinará�a�não� inclusão�do�candidato�como�candidato�com�
deficiência.�

10.4.1. O� laudo�médico� terá�validade�somente�para� este�CONCURSO�PÚBLICO�e�não�serão�devolvidas�nem� fornecidas�
cópias�desse�laudo.�

10.4.2. A� convocação� dos� classificados� para� o� preenchimento� das� vagas� disponíveis� será� feita� pelo� Diário� Oficial� do�
Município�e�do�Estado�do�Piauí,�que�estabelecerá�o�horário,�dia�e� local�para�a�apresentação�do�candidato�bem�
como�por�meio�de�correspondência�oficial�endereçada�ao�domicílio�do�mesmo.�

10.5. Perderá�os�direitos�decorrentes�do�Certame,�não�cabendo�recurso,�o�candidato�que:�

a) Não�comparecer�na�data,�horário�e�local�estabelecido�na�convocação;�
b) Não� � � aceitar� � � as� � � condições� � � estabelecidas� � �para� � �o� � � exercício� � �do� � � cargo,�pela�Prefeitura�Municipal�de�

Piracuruca-PI.��
c) Recusar� nomeação,� ou� consultado� e� nomeado,� deixar� de� tomar� posse� ou� entrar� em� exercício� nos� prazos�

estabelecidos�pela�Legislação�Municipal�vigente.�
10.6. Somente� será� investido� no� cargo� o� candidato� que� for� julgado� apto� física� e� mentalmente� para� o� exercício� do�

mesmo.��

10.7. Não�será�investido�em�cargo�público�o�candidato�que�acumular�cargo�público,�ressalvados�os�casos�previstos�na�
Constituição�ou�caso�a�carga�horária�estiver�dentro�do�permitido�legalmente.�

10.8. Não�será�contratado�o�candidato�habilitado�que�fizer,�em�qualquer�documento,�declaração�falsa,�inexata�para�fins�
de�nomeação�e�não�possuir�os�requisitos�mínimos�exigidos�no�Edital�na�data�de�convocação�para�apresentação�de�
documentação.�

10.9. Após� a� nomeação,� o� candidato� deverá� entregar� a� documentação� comprobatória� dos� Requisitos� para�
Investidura� do� Cargo,� especificada� neste� Edital� e� na� Lei� de� Organização� Administrativa� Municipal� e� outros�
documentos� que� a� Prefeitura� Municipal� Piracuruca-PI,� julgar� necessários� conforme� Edital� de� Convocação�
publicado�no�Diário�Oficial�do�Município�e�no�site�do�Instituto�Machado�de�Assis.�Caso�o�Candidato�não�apresente�
a�documentação�exigida�neste�Edital,�não�será�investido�no�cargo.�

�

XI.�DAS�DISPOSIÇÕES�FINAIS�
�

11.1. As� disposições� e� instruções� contidas� nas� Capas� das� Provas� e� nos� Cartões-Respostas� constituem� normas� que�
complementarão�o�presente�Edital.�

11.2. A� inscrição�do�candidato� implicará�o�conhecimento�das�presentes� instruções�e�a�tácita�aceitação�das�condições�
do�Certame,�tais�como�se�acham�estabelecidas�no�Edital�e�a�Lei�de�Organização�Administrativa�do�Município�de�
Piracuruca-PI,� bem� como� em� eventuais� aditamentos� e� instruções� específicas� para� a� realização� do� certame,�
acerca�das�quais�não�poderá�alegar�desconhecimento.�

11.3. A� legislação� com� vigência� após� a� data� de� publicação� deste� Edital,� bem� como� as� alterações� em� dispositivos�
constitucionais,�legais�e�normativos�a�ela�posteriores�não�serão�objeto�de�avaliação�nas�provas�do�Concurso.�

11.4. A� inexatidão� das� afirmativas� ou� irregularidades� de� documentos,� ou� outras� irregularidades� constatadas� no�
decorrer�do�processo,�verificadas�a�qualquer�tempo,�acarretará�a�nulidade�da�inscrição,�prova���ou���a���nomeação���
do���candidato,�sem���prejuízo���das���medidas���de���ordem�administrativa,�cível�ou�criminal�cabíveis.�

11.5. Todos� os� atos� relativos� à� presente� avaliação� seletiva,� convocações,� avisos� e� resultados� ficarão� a� cargo� da�
Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI�e�serão�publicados�no�Diário�Oficial�dos�Municípios,�não�sendo�fornecido�
ao� candidato� qualquer� documento� comprobatório� de� classificação� no� Certame� pela� entidade� organizadora� do�
mesmo.�

�
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11.6. Cabe�à�Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI�o�direito�de�aproveitar�os�candidatos�classificados,�em�número�
estritamente�necessário�para�o�provimento�do�cargo�vago� existente�e�que�vierem�a�existir�durante�o�prazo�de�
validade�do�Concurso,�não�havendo,�portanto,�obrigatoriedade�de�nomeação�total�dos�habilitados.��

11.7. O� preenchimento� � � das� � � vagas� � � estará� � � sujeito� � � à� � � disponibilidade� � � orçamentária� � � e� às� necessidades� da�
Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI.�

11.8. Em� caso� de� alteração� dos� dados� pessoais� (nome,� endereço,� telefone� para� contato)� constantes� na� Ficha� de�
Inscrição/Formulário�de�Inscrição,�o�candidato�deverá�dirigir-se�à�sala�de�coordenação�do� local� em�que� estiver�
prestando�provas�e�solicitar�a�correção.�

11.9. É�de� responsabilidade� do� candidato�manter� seu� endereço� e� telefone�atualizados,� até�que� se� expire� o� prazo� de�
validade� do� Certame,� para� viabilizar� os� contatos� necessários,� sob� pena� de� quando� for� nomeado,� perder� o�
prazo�para�tomar�posse,�caso�não�seja�localizado.��

11.10. A� Prefeitura� Municipal� de� PIRACURUCA-PI�e� o� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� não� se� responsabilizam�
por�eventuais�prejuízos�ao�candidato�decorrentes�de:�

a)�endereço�não�atualizado;�

b)�endereço�de�difícil�acesso;�

c)� correspondência� devolvida� pela� ECT� por� razões� diversas� de� fornecimento� e/ou� endereço� errado� do�
candidato;�

d)�correspondência�recebida�por�terceiros�

e)�e-mail�não�recebido�por�erro�de�envio�do�candidato.��

11.11. Os�itens�deste�Edital�poderão�sofrer�eventuais�alterações,�atualizações�ou�acréscimos�enquanto�não�consumada�a�
providência� ou� evento� que� lhes� disser� respeito,� até� a� data� da� convocação� dos� candidatos� para� as� provas�
correspondentes,�circunstância�que�será�mencionada�em�Edital�ou�aviso�a�ser�publicado.�

11.12. O�candidato� só� será� considerado�habilitado� pela�Administração�para� ser�nomeado,� se� preencher� os� requisitos�
deste�Edital�e�da�Lei�de�Organização�Administrativa�do�Município�de�Piracuruca-PI.�

11.13. Não� serão� fornecidos� atestados,� declarações,� certificados� ou� certidões� relativas� à�habilitação,� classificação,� ou���
nota� � � de� � � candidatos,� valendo� � � para� � � tal� fim�a�publicação�do� resultado� final� e�homologação� em�órgão� de�
divulgação�oficial.�

11.14. Os���casos���em���que���houver���omissão���ou���forem���duvidosos���serão���resolvidos�pela�Comissão�Organizadora�do�
Certame� e,� quando� for�o� caso,� pela� Prefeitura�Municipal� de� PIRACURUCA-PI� e�pelo� INSTITUTO�MACHADO�DE�
ASSIS,�no�que�a�cada�um�couber.�

11.15. As� despesas� relativas� à� participação� do� candidato� no� Certame� e� à� apresentação� para� posse� e� exercício�
correrão�a�expensas�do�próprio�candidato.�

11.16. A� PREFEITURA� MUNICIPAL� DE� PIRACURUCA-PI� e� o� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� não� se�
responsabilizam�por�quaisquer�cursos,�textos,�apostilas�e�outras�publicações�referentes�a�esta�Seleção.�

11.17. São��� impedidos��� de��� participarem��� deste��� Certame��� os��� funcionários��� do���INSTITUTO�MACHADO�DE�ASSIS� e�
seus�parentes,�consanguíneos�ou�por�afinidade,�até�2º�(segundo)�grau.�

11.18. Este� Edital� entrará� em� vigor� na� data� de� sua� publicação� no� Diário� Oficial� dos� Municípios� revogadas� as�
disposições�em�contrário.�

�

Piracuruca�(PI),�30�de�junho�de�2017.�

�

�

__________________________________________________�

Prefeito�Municipal�de�Piracuruca-PI�

�

�
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 
�
�

�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

                                                           
1 A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no resultado ora 

apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou localidade. Não será permitida 

nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 

ITEM� DATA� ATIVIDADE�

01� 30/06/2017� Lançamento�do�Edital�e�Publicação�

02� 03/07�a�11/08/2017� Período�de�inscrição.�

03� 18/08/2017�
Divulgação� da� relação� provisória� dos� candidatos� inscritos� (inscrições� deferidas)� � e�

formulário�próprio�para�recurso�contra�o�referido�resultado.�

04� 18/08/2017�
Resultado�preliminar�das�inscrições�na�condição�de�pessoas�com�deficiência�e/ou�pedidos�

de�atendimento�especial��e�formulário�próprio�para�recurso�contra�o�referido�resultado.�

05� 21�a�23/08/2017� Prazo�para�apresentação�de�recursos�das�inscrições�indeferidas��

06� 21�a�23/08/2017�
Prazo� para� recurso� contra� resultado� preliminar� das� inscrições� na� condição� de� pessoas�

PNE�e/ou�pedidos�de�atendimento�especial.�

07� 25/08/2017�
Homologação� de� inscrição� na� condição� de� pessoa� com� deficiência� e/ou� pedidos� de�

atendimento�especial�

08� 25/08/2017�
Divulgação� da� relação� definitiva� dos� candidatos� inscritos� com� endereços� e� locais� de�

aplicação�da�prova�após�análise�dos�recursos�de�indeferimento�de�inscrição,�concorrência�

e�endereço�das�escolas.�

09� 03/09/2017� APLICAÇÃO�DAS�PROVAS�OBJETIVAS.��

10� 04/09/2017�
Divulgação� dos� gabarito� das� Provas� Objetiva� (Preliminar)� e� formulário� próprio� para�

recurso�contra�o�referido�resultado.�

11� 05�e�06/09/2017� Interposição�de�recursos�contra�os�gabaritos�das�Provas�Objetivas.��

12� 21/09/2017�
Divulgação� do� resultado� dos� julgamentos� dos� recursos� contra� os� gabaritos� das� provas�

Objetivas.�

13� 26/09/2017� Divulgação�do�Gabarito�das�Provas�objetivas�(Oficial).�

14� 29/09/2017�
Divulgação� do� Resultado� Preliminar� das� Provas� Objetivas� � e� formulário� próprio� para�

recurso�contra�o�referido�resultado.�

15� 02�e�03/10/2017�
Prazo� para� interposição� de� recursos,� com� finalidade� única� de� ser� corrigido� apenas�

eventual� erro� material,� como� equívoco� no� nome,� somatório� de� notas� ou� critério� de�

desempate�e�solicitação�de�cópia�do�gabarito�individual.1�

16� 05/10/2017�
Divulgação� do� resultado� do� julgamento� dos� recursos� contra� a� pontuação� da� prova�

objetiva.�

17� 06/10/2017� Divulgação�do�resultado�das�provas�objetivas�pós-recursos.�

18� 06/10/2017� Período�de�convocação�para�o�Teste�de�Aptidão�física�(Cargo:�Agente�de�Trânsito)�

19� 10�e�11/10/2017� Prazo�para�Apresentação�da�Prova�de�Títulos�(Para�todos�os�cargos)�

20� 15/10/2017� Teste�de�Aptidão�Física�(Cargo:�Agente�de�Trânsito)�

21� 16/10/2017� Resultado�Preliminar�do�Teste�de�Aptidão�Física�(Cargo:�Agente�de�Trânsito)�

22� 17�e�18/10/2017� Prazo�para�Recurso�contra�o�Teste�de�Aptidão�Física�(Cargo:�Agente�de�Trânsito)�

23� 27/10/2017� Resultado�Preliminar�das�Provas�de�Títulos�(Todos�os�cargos)�

24� 30�e�31/10/2017� Prazo�para�Recurso�contra�a�Avaliação�da�Prova�de�Títulos�(Todos�os�cargos)�

25� 03/11/2017� Resultado�Definitivo�do�Teste�de�Aptidão�Física�(Cargo:�Agente�de�Trânsito)�

26� 03/11/2017� Resultado�Definitivo�da�Prova�de�Títulos�(Todos�os�cargos)�

27� 07/11/2017� Divulgação�do�Resultado�Final�Preliminar�das�Provas�Objetivas���

28� 08/11/2017� Prazo�para�Recurso�contra�o�Resultado�Final1�

29� 14/11/2017� Publicação�Do�Resultado�Final�e�Definitivo�Para�Homologação�
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE 

VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO E LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

VALOR�DAS�TAXAS�DE�INSCRIÇÕES�

TODOS�OS�CARGOS�DE�NÍVEL�MÉDIO�� R$�54,00�

TODOS�OS�CARGOS�DE�NÍVEL�SUPERIOR�E�PROFESSOR� R$�90,00�
 

 

C
Ó
D
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O
�

CARGO�
�

REQUISITOS�NECESSÁRIOS�

VAGAS�

C
A
R
G
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�H
O
R
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��

V
E
N
C
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E
N
T
O
�

R
$�

A
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L
A
�

P
N
E
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)�

T
O
T
A
L
�

101 AGENTE�DE�ENDEMIAS�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de�curso�de�ENSINO�MÉDIO.�

01� -� 01� 40h� 1.014,00�

102 AGENTE�DE�TRÂNSITO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de�curso�de�ENSINO�MÉDIO�+�Carteira�Nacional�de�
Habilitação�(CNH)�categoria�minima�A/B.�

02� -� 02� 40h� 937,00�

103 
AUXILIAR�DE�CONSULTÓRIO�
DENTÁRIO�

Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� de� ENSINO�MÉDIO� +� Curso� Técnico� na�
área.�

03� -� 03� 40h� 937,00�

104 ASSISTENTE�SOCIAL�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de�curso�superior�em�SERVIÇO�SOCIAL�+�registro�
no�conselho�de�classe�competente.�

02� -� 02� 30h� 1.060,00�

105 BIOMÉDICO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de�curso�superior�em�BIOMEDICINA�+�registro�no�
conselho�de�classe�competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

106 FARMACÊUTICO�BIOQUÍMICO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� FARMÁCIA� +� registro� no�
conselho�de�classe�competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

107 ENFERMEIRO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de�curso�superior�em�ENFERMAGEM�+�registro�no�
conselho�de�classe�competente.�

03� -� 03� 40h� 1.060,00�

108 FONOAUDIÓLOGO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� FONOAUDIÓLOGO� +�
registro�no�conselho�de�classe�competente.�

02� -� 02� 40h� 1.060,00�

109 MÉDICO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� MEDICINA� +� registro� no�
conselho�de�classe�competente.�

03� -� 03� 40h� 1.060,00�

110 NUTRICIONISTA�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� NUTRIÇÃO� +� registro� no�
conselho�de�classe�competente.�

02� -� 02� 40h� 1.060,00�

111 PSICÓLOGO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� PSICOLOGIA� +� registro� no�
conselho�de�classe�competente.�

02� -� 02� 40h� 1.060,00�

112 TERAPEUTA�OCUPACIONAL�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� TERAPIA�OCUPACIONAL�+�
registro�no�conselho�de�classe�competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

113 CIRURGIÃO�DENTISTA��

Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� Ensino� Superior� em� ODONTOLOGIA� +�
Especialização�na�área�+�Registro�Profissional�no�
Conselho�de�Classe�Competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

114 
DENTISTA�
BUCOMAXILOFACIAL�

Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� Ensino� Superior� em� ODONTOLOGIA� +�
Especialização�na�área�+�Registro�Profissional�no�
Conselho�de�Classe�Competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�
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115 DENTISTA�PERIODENTISTA�

Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� Ensino� Superior� em� ODONTOLOGIA� +�
Especialização�na�área�+�Registro�Profissional�no�
Conselho�de�Classe�Competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

116 DENTISTA�PROTESISTA�

Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� Ensino� Superior� em� ODONTOLOGIA� +�
Especialização�na�área�+�Registro�Profissional�no�
Conselho�de�Classe�Competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

117 MÉDICO�VETERINÁRIO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de�curso�superior�em�MEDICINA�VETERINÁRIA�+�
registro�no�conselho�de�classe�competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

118 BIBLIOTECÁRIO�
Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� BIBLIOTECONOMIA� +�
registro�no�conselho�de�classe�competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

119 EDUCADOR�FÍSICO�

Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� BACHARELADO� EM�
EDUCAÇÃO� FÍSICA� +� registro� no� conselho� de�
classe�competente.�

01� -� 01� 40h� 1.060,00�

120 
PROFESSOR�ENSINO�
FUNDAMENTAL�(ZONA�RURAL)�

Certificado,�devidamente�registrado,�de�conclusão�
de� curso� superior� em� LICENCIATURA� EM�
QUALQUER�ÁREA.�

03� -� 03� 20h� 1.149,00�

 

�(*)�Vagas�destinadas�ao�PNE�nos�termos�Legislação�Federal�e�Decreto�Lei�nº�3.298/1999.�
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ANEXO III � CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

�
�

�

�

QUADRO�1�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�NÍVEL�MÉDIO��

CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA�
Nº�DE�

QUESTOES�
PESO�

PONTOS�

�

§ Agente�de�Trânsito�

§ Auxiliar�de�Consultório�Dentário�

§ Agente�de�Endemias�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�

Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�

Informática� 05� 1,0� 05�

Conhecimentos�Específicos�da�Área� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�

LÍNGUA�PORTUGUESA�(10�QUESTÕES)�

Ortografia� Oficial.� Interpretação� e� Compreensão� de� texto.� Bases� da� Semântica� e� estilística.� Acentuação� Gráfica.�
Emprego� de� letras� e� divisão� silábica.� Pontuação.� Classes� e� emprego� de� palavras.� Morfologia.� Vozes� do� Verbo.�
Emprego�de�tempo�e�modo�verbais.�Concordância�Nominal�e�Verbal.�Significado�das�palavras:�sinônimos,�antônimos.�
Denotação�e�Conotação.�Crase.�Regência�Nominal�e�Verbal.�Análise�Sintática:�coordenação�e�subordinação.�Figuras�de�
Linguagem.�Sintaxe�do�período�simples�e�composto.�

NOÇÕES�DE�DIREITO�CONSTITUCIONAL�(05�QUESTÕES)�

Constituição�Federal�de�1988:�Artigo�5º���Título�II�-�Dos�Direitos�E�Garantias�Fundamentais�-�Capítulo�I�Dos�Direitos�E�
Deveres�Individuais�e�Coletivos.�

INFORMÁTICA�BÁSICA�(05�QUESTÕES)�

Conceitos�de� Internet/Intranet.� Conceitos�básicos� e�modos�de�utilização�de� tecnologias,� ferramentas,� aplicativos� e�
procedimentos� associados� a� Internet/Intranet:� Ferramentas� e� aplicativos� comerciais� de� navegação,� de� correio�
eletrônico,� de� grupos� de� discussão,� de� busca� e� pesquisa;� Conceitos� de� proteção� e� segurança.� Conceitos� básicos� e�
modos�de�utilização�de�tecnologias,�ferramentas,�aplicativos�e�procedimentos�de�informática:�tipos�de�computadores,�
conceitos�de�hardware�e�de�software:�Procedimentos,�aplicativos�e�dispositivos�para�armazenamento�de�dados�e�para�
realização�de�cópia�de�segurança�(backup);�Principais�aplicativos�comerciais�para�edição�de�textos�e�planilhas�(Ex.:�
Word,�Excel�2013).�Windows�10.�

CONHECIMENTOS�ESPECÍFICOS�DA�ÁREA�(20�QUESTÕES)�

CARGO:�AGENTE�DE�TRÂNSITO:�Código�de�Trânsito�Brasileiro.�Referência�Bibliográfica:�Lei�9.503/97���Código�de�
Transito� Brasileiro:� Capítulo� II� �� Do� sistema� nacional� de� trânsito:� art.24;� capítulo� III� �� Das� normas� gerais� de�
circulação�e�conduta:�art.�26�até�o�art.�30;�capítulo�IV���dos�pedestres�e�condutores�de�veículos�não�motorizados:�art.�
68�até�o�art.�71;�capítulo�VII���Da�sinalização�de�trânsito:�art.�80�até�o�art.�90;�capítulo�XV���Das�infrações:�art.�161�até�
o�art.�255;�anexo�I���Dos�conceitos�e�definições.�

CARGO:�AUXILIAR�DE� CONSULTÓRIO�DENTÁRIO:� Conhecimentos� básicos� da� função� de� Auxiliar� de� Consultório�
Odontológico�2���Noções�de�boas�maneiras�3���Noções�de�agendamento�4���Noções�de�tipos�de�pacientes�4.1�-�Fases�
de� desenvolvimento� das� crianças� 4.2� �� Acolhimento� do� paciente� 4.3� -� Harmonia� e� humanização� na� clínica�
odontológica�5���Noções�de�Anatomia�Bucal�6���Material�equipamento�e�instrumental�7���Fatores�de�risco�no�trabalho�
e�formas�de�prevenção�7.1���Fatores�Biológicos�-�contaminação�7.1.1���através�de�inalação,�7.1.2�-�ferimentos�na�pele�
7.1.3�-�contato�saliva�e�sangue�7.1.4�-�instrumentos�contaminados.�8���Noções�de�ergonomia�aplicados�à�odontologia�
8.1� �� Posições� do� paciente� 8.2� �� Posições� do� operador� e� instrumentador� 9� �� Trabalho� com� pessoal� auxiliar� no�
atendimento�individual�do�paciente�9.1���Noções�de�trabalho�em�equipe�9.2���Objetivos�e�princípios�do�trabalho�a�4�
mãos� 9.3� �� Técnicas� de� trabalho� a� 4� mãos� 9.4� �� Noções� de� instrumentação� 10� �� Noções� de� manutenção� de�
equipamento�odontológico�10.1�-�Composição�básica�de�um�consultório�odontológico�10.2���Unidade�de�produção�de�
ar�comprimido���funcionamento�e�cuidados�com�compressor�de�ar.�10.3���Cadeira�odontológica�e�equipo�11���Noções�
de�higiene,�limpeza�e�assepsia.�12���Noções�de�biossegurança.�13���Noções�de�esterilização�de�instrumental.�
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CARGO:�AGENTE�DE�ENDEMIAS:�1.�Noções�básicas� sobre�doenças� transmissíveis� e�não� transmissíveis.� 2.�Noções�
básicas� sobre�medidas�de�prevenção�para�controle�de�doenças� transmissíveis.�3.�Noções�básicas� sobre�as�doenças�
transmitidas�por�vetores�e�as�medidas�de�prevenção�dessas�doenças.�4.�Noções�básicas�sobre�doenças�de�notificação�
obrigatória:� Tuberculose,� Leptospirose,� Dengue,� Febre� amarela,� AIDS,� Malária,� Leishmaniose,� Doença� de� Chagas,�
Esquistossomose,�Hepatite�B/C,�Sarampo,�Tétano,�Hanseníase�5.�Noções�básicas�sobre�saneamento�e�meio�ambiente.�
6.� Conhecer� calendário� básico� de� vacinação� da� criança.� 7.� Princípios� e� Diretrizes� do� Sistema� Único� de� Saúde.� 8.�
Atribuições� do� Agente� de� Combate� às� Endemias.� Reconhecimento� de� problemas� de� saúde� e� fatores� de� risco;�
Endemias� e� doenças� re-emergentes;� Programa� Nacional� de� Controle� da� Dengue;� Controle� de� roedores� em� áreas�
urbanas;�Animais�Peçonhentos:noções�básicas�sobre�controle,�prevenção�de�acidentes�e�primeiros�socorros.�

�

�

�

�

QUADRO�2�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�NÍVEL�SUPERIOR�I�(SAÚDE)��

CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA�
Nº�DE�

QUESTOES�
PESO�

PONTOS�

�
§ Assistente�Social�
§ Biomédico�
§ Farmacêutico�Bioquímico�
§ Dentista�
§ Enfermeiro�
§ Fonoaudiólogo�
§ Médico�
§ Nutricionista�
§ Psicólogo�
§ Terapeuta�Ocupacional�

�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�

Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�

Legislação�do�SUS� 05� 1,0� 05�

Conhecimentos�Específicos�da�Área� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�

LÍNGUA�PORTUGUESA�(10�QUESTÕES)�

1.� Análise� e� interpretação� de� textos� verbais� e� não� verbais:� compreensão� geral� do� texto;� ponto� de� vista� ou� ideia�
central� defendida� pelo� autor;� argumentação;� elementos� de� coesão� e� coerência� textuais;� intertextualidade;�
inferências;� estrutura� e� organização� do� texto� e� dos� parágrafos.� 2.� Tipologia� e� gênero� textuais.� 3.� Figuras� de�
linguagem.�4.�Emprego�dos�pronomes�demonstrativos.�5.�Relações�semânticas�estabelecidas�entre�orações,�períodos�
ou� parágrafos� (oposição,� conclusão,� concessão� e� causalidade).� 6.� Semântica:� sinonímia� e� antonímia;� homonímia� e�
paronímia;� hiponímia� e� hiperonímia;� conotação� e� denotação;� ambiguidade;� polissemia.� 7.� Sintaxe� da� oração� e� do�
período.� 8.� Morfossintaxe:� funções� do� que� e� do� se.� 9.� Emprego� do� acento� indicativo� da� crase.� 10.� Concordâncias�
verbal� e� nominal.� 11.� Regências� verbal� e� nominal.� 12.� Colocação� pronominal.� 13.� Emprego� de� tempos� e� modos�
verbais.�14.�Pontuação.�15.�Ortografia�oficial.���

NOÇÕES�DE�DIREITO�CONSTITUCIONAL�(05�QUESTÕES)�

Constituição�Federal�de�1988:�Artigo�5º���Título�II�-�Dos�Direitos�E�Garantias�Fundamentais�-�Capítulo�I�Dos�Direitos�e�
Deveres�Individuais�e�Coletivos.�

LEGISLAÇÃO�DO�SUS�(05�QUESTÕES)�

Legislação� do� Sistema� Único� de� Saúde� �� SUS:� Constituição� da� República� Federativa� do� Brasil� (Com� as� Emendas�
Constitucionais):�Art.196�a�200;�Lei�n°�8.080,�de�19�de�setembro�de�1990�e�alterações� -�Dispõe�sobre�as�condições�
para�a�promoção�e�recuperação�da�saúde�e�dá�outras�providências;�Decreto�n°�7.508,�de�28�de�junho�de�2011;�Lei�n°�
8.142,�de�28�de�dezembro�de�1990�e�alterações���Dispõe�sobre�a�participação�da�comunidade�na�gestão�do�SUS�e�dá�
outras� providências;� PORTARIA�MS/GM� Nº� 2.048� DE� 03/09/2009� -� Aprova� o� regulamento� do� Sistema� Único� de�
Saúde�(SUS).�Portaria�Nº�2.488,�de�21�de�Outubro�de�2011,�que�aprova�a�Política�Nacional�de�Atenção�Básica.�
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CONHECIMENTOS�ESPECÍFICOS�DA�ÁREA�(20�QUESTÕES)�

CARGO:� ASSISTENTE� SOCIAL:� 1� Serviço� Social� na� contemporaneidade.� 1.1� Debate� teórico-metodológico,�
ético-político� e� técnico-operativo� do� Serviço� Social� e� as� respostas� profissionais� aos� desafios� de� hoje.� 1.2�
Condicionantes,�conhecimentos,�demandas�e�exigências�para�o�trabalho�do�serviço�social�em�empresas.�1.3�O�serviço�
social�e�a�saúde�do�trabalhador�diante�das�mudanças�na�produção,�organização�e�gestão�do�trabalho.�2�História�da�
política�social.�2.1�O�mundo�do�trabalho�na�era�da�reestruturação�produtiva�e�da�mundialização�do�capital.�3�A�família�
e� o� serviço� social.� Administração� e� planejamento� em� serviço� social.� 3.1� Atuação� do� assistente� social� em� equipes�
interprofissionais� e� interdisciplinares.� 3.2� Assessoria,� consultoria� e� serviço� social.� 3.3� Saúde� mental,� transtornos�
mentais� e� o� cuidado� na� família.� 3.4� Responsabilidade� social� das� empresas.� 3.5� Gestão� em� saúde� e� segurança.� 3.6�
Gestão� de� responsabilidade� social.� Conceitos,� referenciais� normativos� e� indicadores.� 4� História� e� constituição� da�
categoria�profissional.�5�Leis�e�códigos�relacionados�ao�trabalho�profissional�do�Assistente�Social.�6�Pesquisa�social.�
Elaboração� de� projetos,� métodos� e� técnicas� qualitativas� e� quantitativas.� 7� Planejamento� de� planos,� programas� e�
projetos�sociais.�8�Avaliação�de�programas�sociais.�

CARGO:� ENFERMEIRO:� 01.� Ética� e� legislação� profissional;� 02.� Saúde� da� Família� e� estratégia� de� organização� da�
Atenção� Básica;� 03.� Sistematização� da� assistência� de� enfermagem� (SAE)� �� Sistema� de� classificação� da� prática�
profissional�do�enfermeiro;�04.�Sinais�vitais;�05.�Administração�de�medicações;�06.�Principais�orientações�para�coleta�
de� exames;� 07.� Cuidados� com� os� pacientes� domiciliares;� 08.� Técnicas� de� curativo;� 09.� Técnica� de� coleta� de�
Papanicolau;�10.�Código�de�Ética�de�Enfermagem;�11.�Direitos�e�Deveres�do�paciente;�12.�Programas�de�Saúde� (do�
idoso,�do�adulto,�da�criança�e�do�adolescente)�13.�Saúde�da�Mulher�(pré-natal,�prevenção�de�câncer�de�colo�de�útero�e�
de� mama,� puerpério,� planejamento� familiar,� DST);� 14.� Assistência� de� enfermagem� materno-infantil;� 15.� Doenças�
Transmissíveis;�16.�Doenças�de�Notificação�Compulsória,�Noções�de�Vigilância�Sanitária�e�Vigilância�Epidemiológica;�
Condutas� frente� a� casos� de� Dengue,� acidente� antirrabico-humano,�meningites,� Hepatites� virais,� HIV,� acidente� por�
animal� peçonhento,� hanseníase,� tuberculose;� 17.� Doenças� Crônicodegenerativas� (diabetes,� hipertensão);� 18.�
Imunobiológicos� (calendário�de� vacinação,�Técnica�de� aplicação�de� vacinas,� contra-indicações� gerais� e� especificas,�
agendamento� de� vacinas� e� eventos� adversos� à� vacinação),� rede� de� frio;� 19.� Atribuições� de� profissionais� de�
enfermagem.�

CARGO:� FARMACÊUTICO� BIOQUÍMICO:� � Farmacologia� Geral:� Farmacocinética,� Farmacodinâmica,� Receptores� e�
modos� de� ação.� Classes,� modos� de� ação,� toxicidade,� relação� estrutura� atividade,� efeitos� adversos� e� interações�
medicamentosas� de� fármacos� que� atuam� no(a):� Sistema� Nervoso� Autônomo,� Sistema� Nervoso� Central,� sistema�
cardiovascular� e� renal,� sistema� endócrino,� terapia� antimicrobiana� e� antiparasitária.� Boas� práticas� de� produção,�
controle�de�qualidade,�distribuição,�dispensação�de�medicamentos�e�legislação�pertinente.�Controle�de�Qualidade�de�
Medicamentos:�Análises�químicas,� físico-químicas�e�microbiológicas.�Qualificação�de�Equipamentos�e� Instrumentos.�
Validação� de� Processos� e� Métodos� Analíticos.� Legislação� pertinente.� Bromatologia� e� Tecnologia� de� Alimentos:�
composição�química�dos�alimentos,�suas�propriedades�nutricionais�e�funcionais;�Análise�e�controle�de�qualidade�de�
alimentos;� Tecnologia� de� alimentos� industrializados;� Métodos� de� conservação;� Fiscalização� realizada� por� órgãos�
competentes.� Deontologia� e� Legislação� Farmacêutica:� Legislação� pertinente� ao� exercício� profissional� do�
Farmacêutico;�código�de�Ética�do�profissional�Farmacêutico;�Portaria�nº�344/98�da�Secretaria�de�Vigilância�Sanitária�
do�Ministério�da�Saúde;�Lei�Federal�nº�5.991,�de�17�de�dezembro�de�1973;�Lei�Federal�nº�6390,�de�23�de�setembro�de�
1976.�Lei�Federal�nº�8.027,�de�12�de�abril�de�1990�-�Código�de�Ética�dos�Servidores�Públicos.�

CARGO:�MÉDICO:�Doenças�de�Notificação�Compulsória,�Prevenção,�Diagnóstico�e�Tratamento.�Programa�de�Controle�
de� Infecção� Hospitalar.� Código� de� Ética� Profissional.� Cuidados� preventivos� de� saúde:� princípios� de� avaliação� e�
tratamento;�Principais�patologias�do�recém�nascido,�principais�doenças�infectos�contagiosas�da�infância;�Principais�
doenças� cirúrgicas� da� infância;� Doenças� cardiovasculares;� Doenças� respiratórias;� Doenças� renais;� Doenças�
gastrointestinais;� Doenças� hepáticas,� da� vesícula� e� vias� biliares;� Doenças� hematológicas;� Doenças� metabólicas;�
Doenças�nutricionais;�Doenças�endócrinas;�Doenças�do�sistema�ósseo;�Doenças�do�sistema�imune;�Doenças�músculo�
esqueléticas� e� do� tecido� conjuntivo;� DST/AIDS� �� Medidas� Preventivas� e� Diagnóstico� Diferencial;� Doenças�
parasitárias;� Doenças� neurológicas;� Doenças� de� pele-tumorais;� Urgências� e� Emergências;� Epidemiologia� e� Saúde;�
Medicina� Ambulatorial;� Planejamento� Familiar:� Métodos� Contraceptivos,� Aleitamento�Materno;� Saúde� da� Mulher;�
Saúde� da� Criança;Saúde� Mental;Saúde� do� Idoso;� Diabete� e� Hipertensão;� Alcoolismo� e� Tabagismo;� Saúde� do�
Trabalhador;�Saúde�Ocupacional�e�Ambiental;�Acidentes�por�animais�Peçonhentos.�Papel�do�médico�no�Programa�de�
Saúde� da� Família.� Organização� dos� serviços� de� saúde� no�Brasil:� Sistema�Único� de� Saúde� �� princípios� e� diretrizes,�
controle� social;� Indicadores� de� saúde.� Sistema� de� notificação� e� de� vigilância� epidemiológica� e� sanitária;�
Endemias/epidemias:�situação�atual,�medidas�e�controle�de�tratamento;�Planejamento�e�programação�local�de�saúde;�
Distritos�sanitários�e�enfoque�estratégico.�
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CARGO:� NUTRICIONISTA:� Nutrição� Básica:� Carboidratos,� Proteínas,� Lipídios,� Vitaminas� e� Minerais� �� Digestão,�
Absorção,�Transporte,�Metabolismo,�Excreção,�Classificação,�Função,�Necessidades�e�Recomendações�de�Nutrientes,�
Necessidades�e�Recomendações�de�Energia.�Alimentos� funcionais,�Avaliação�Nutricional.�Dietoterapia�nas�diversas�
patologias:� cardiovasculares,� distúrbios� trato� digestório,� doenças� renais,� trauma,� sepse,� queimadura,� diabetes�
mellitus,�obesidade,�desnutrição�energética�protéica,�doenças�hepáticas,�neoplasias,�doenças�pulmonares.�Nutrição�
nos� variados� ciclos� da� vida� infância,� adulto,� gestante,� idosos.� Aleitamento�materno� e� Alimentação� complementar.�
Terapia� Nutricional� Enteral� e� Parenteral.� Epidemiologia� Nutricional-� determinantes� da� desnutrição,� obesidade,�
anemia� e� hipovitaminoses.� Política� Nacional� de� Alimentação� e� Nutrição� (PNAN).� Sistema� Nacional� de� Segurança�
Alimentar�e�Nutricional.�Sistema�de�Vigilância�Alimentar�e�Nutricional�(SISVAN),�Programa�Nacional�de�Alimentação�
Escolar� (PNAE).� Técnica� Dietética:� conceito,� classificação� e� características;� pré�preparo� e� preparo� dos� alimentos.�
Administração� em� Serviços� de� Alimentação:� Planejamento,� Organização,� EPIs� -� (Normativas� de� trabalho)�
Organograma� de� uma� UAN,� Estrutura� física,� Coordenação� e� Controle� de� Unidades� de� Alimentação� e� Nutrição.�
Contaminação�de�Alimentos:�Veículos�de�Contaminação;�Microorganismos�Contaminantes�de�Alimentos�e�Produtores�
de� Toxiinfecções.� Alteração� de� Alimentos:� Causas� de� Alterações� de� Alimentos� por� Agentes� Físicos,� Químicos� e�
biológicos.� Legislações�Pertinentes� a�Alimentos� e� Serviços�de�Nutrição� �� Boas�Práticas�de�Fabricação,�Qualidade� e�
controle� de� qualidade.� Código� de� Ética� do� Nutricionista� �� Lei� 8.234/91� do� CFN� -� Resolução� CFN� nº� 334/2004� -�
Resolução�CFN�nº�390/2006���Resolução�nº�38�de�16�de� Julho�de�2009�do�FNDE� ��Resolução�CFN�nº�465/2010� -�
Portaria�nº�326,�de�30�de�julho�de�1997�da�ANVISA�-�Resolução�RDC�275�de�21�de�outubro�de�2002�da�ANVISA.�

CARGO:� PSICÓLOGO:� 1.� Política� de� saúde� no� Brasil.� 2.� A� saúde� mental� no� contexto� da� Saúde� Pública:� níveis� de�
assistência� e� sua� integração.� 3.� Atuação� do� Psicólogo� em� equipes� multiprofissionais� nas� instituições� públicas� de�
saúde�e�reintegração�social:�aspectos�clínicos,�educacionais,�sociais�e�organizacionais.�4.�Concepções�sobre�grupos�e�
instituições.�5.�Fundamentos�e�técnicas�de�exame�psicológico�e�psicodiagnóstico.�6.�Noções�sobre�desenvolvimento�
psicológico� e� psicodinâmica,� segundo� as� principais� teorias.� 7.� Métodos� e� técnicas� de� Avaliação� Psicológicas;�
Psicopatologias.�8.�Critérios�de�normalidade,�concepção�de�saúde�e�doença�mental.�9.�Reforma�psiquiátrica�no�Brasil.�
Nova� lógica� assistencial� em� Saúde� Mental.� Reabilitação� psicossocial,� clínica� da� subjetividade,� compreensão� do�
sofrimento�psíquico�e�interdisciplinaridade.�10.�Conceitos�e�procedimentos�básicos�de�Psicoterapia.�11.�O�Psicólogo�
na�construção�e�desenvolvimento�do�projeto�político-pedagógico:�atuação�multidisciplinar.�12.�Álcool,� tabagismo�e�
outras�drogas.�13.�Leis,� regulamentações,� estatutos� e�demais� resoluções�do� trabalho�profissional�do�Psicólogo.�14.�
Ética�profissional.�15.�Psicologia�Social.�16.�Cultura�juvenil.�17.�Terapia�Breve.�18.�Trabalho�em�Rede.�19.�Orientação�
Familiar.�20.�Princípios�da�intersetorialidade�21.�Mediação�de�Conflitos.�22.�Trabalho�Multidisciplinar.�23.�Elaboração�
de� Relatórios� e� Pareceres� Psicossociais.� 24.� Estudo� de� caso.� Psicologia� do� Desenvolvimento;� Psicologia� da�
Aprendizagem;�Psicologia�Familiar�-�Criança�e�Adolescente;�Lei�10.216�/01�-�Dispõe�sobre�a�proteção�e�os�direitos�das�
pessoas� portadoras� de� transtornos� mentais� e� redireciona� o� modelo� assistencial� em� saúde� mental.� Psicologia� e�
Políticas�Públicas.�Psicologia�Escolar:�Teorias�da�aprendizagem.�Teorias�da�personalidade:�teoria�psicanalítica,�teoria�
humanista,� teoria�cognitiva�e�teoria�comportamental.�Psicodrama:�Teoria�e�técnicas.�Terapias�e�os� fundamentos�da�
psicoterapia.�

CARGO:� FONOAUDIÓLOGO:� Audiologia.� Sistema� auditivo:� desenvolvimento� das� habilidades� auditivas;� Avaliações�
auditivas;� habilitação� e� reabilitação� dos� distúrbios� da� audição;� seleção� e� adaptação� de� próteses� auditivas.� Voz:�
fisiologia� da� produção� vocal;� classificação;� avaliação� e� tratamento� fonoaudiológico� das� disfonias.� Motricidade�
orofacial:� desenvolvimento� das� funções� estomatognáticas;� avaliação,� diagnóstico� e� tratamento� fonoaudiólogo� em�
motricidade�orofacial:�gagueira,� respirador�oral,�disfunção�temporo-mandibular.�Fala:�alterações�de�fala:�disartrias,�
distúrbios� articulatórios,� desvios� fonológicos.� Linguagem:� aquisição;� desenvolvimento;� alterações;� avaliação� e�
intervenção� fonoaudiológica� nas� linguagens� oral� e� escrita.� Fonoaudiologia� e� Saúde� Pública.� O� trabalho� da�
Fonoaudiologia�na�Saúde�Mental.�

CARGO:�TERAPEUTA�OCUPACIONAL:�1.�Conteúdos�básicos�das�ciências�biológicas:�anatomia�humana;�bioquímica;�

citologia;� histologia� e� embriologia.� 2.� Prática� da� Terapia� Ocupacional.� 3.� Fundamentos� da� Terapia� Ocupacional.� 4.�
Constituição� do� Campo.� 4.1� Tendências� contemporâneas� em� Terapia� Ocupacional.� 5.� Atividades� e� recursos�
terapêuticos:�atividade�lúdica;�recursos�tecnológicos;�próteses�e�órteses;�psicomotricidade.�6.�Terapia�Ocupacional�no�

Campo� Social.� 7.� Terapia� Ocupacional� em� Saúde� do� Trabalhador.� 8.� Terapia� Ocupacional� e� Deficiência� Mental.� 9.�
Terapia� Ocupacional� e� Reabilitação� Física:� abordagens� terapêuticas� neuromotoras� e� ortopédicas.� 10.� Terapia�
Ocupacional�no�contexto�hospitalar.�11.�Terapia�Ocupacional�aplicada�a�gerontologia�e�geriatria.�12.�Interface�arte�e�

saúde.��
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CARGO:� BIOMÉDICO:� 1� Bioquímica.� 1.1� Dosagens� hormonais� e� de� enzimas.� 1.2� Eletroforese� de� hemoglobina,�
lipoproteínas�e�proteínas.�1.3�Equilíbrio�ácido-base.�1.4�Propriedades�da�água.�1.5�Radicais�livres.�2�Hematologia.�2.1�

Testes�hematológicos.�2.2�Automação�em�hematologia.�3�Imunologia.�3.1�Alergias.�3.2�Avaliação�da�função�imune.�3.3�
Carcinogênese.�3.4�Doenças�auto-imunes.�3.5�Leucemias.�4�Microbiologia�da�água�e�dos�alimentos.�4.1�Métodos�de�

análise.� 4.2� Parâmetros� legais.� 5� Microbiologia� médica.� 5.1� Bacteriologia,� virologia� e� micologia.� 6� Urinálise.� EAS.�
Bioquímica.�Cultura.�Teste�de�gravidez.�7�Escolha,�coleta,�e�conservação�de�amostra�para�diagnóstico.�8�Preparo�de�
vidraria,� reagentes� e� soluções.� 9� Preparo� de�meios� de� cultura.� 10� Equipamentos:� princípios� e� fundamentos.� 10.1�
Potenciômetros.�10.2�Autoclaves�e�fornos.�10.3�Microscópios.�10.4�Centrífugas.�10.5�Espectrofotômetros�e�leitores�de�
Elisa.� 10.6� Termocicladores.� 10.7� Citômetros� de� fluxo.� 10.8� Filtros,� destiladores� e� purificação� de� água.� 10.9�
Cromatografia�e�eletroforese.�

CARGO:� DENTISTA� PERIODENTISTA:� Anatomia� do� periodonto,� doenças� periodontais,� etiologia,� patogênese,�

microbiologia� e� diagnostico� das� doenças� periodontais,� influência� das� condições� sistêmicas� sobre� as� doenças�
periodontais� e� destas� sobre� as� condições� sistêmicas,� tratamento� das� infecções� periodontais,� inter-relação� entre�

periodontia�e�outras�especialidades,�lesões�de�furca,�medicina�periodontal,�regeneração�tecidual�guiada,�estética�em�
periodontia,�halitose,�antibióticos�e�antinflamatórios�em�periodontia,� fatores�genéticos�e� imunológicos�das�doenças�
periodontais.�

CARGO:� DENTISTA� PROTESISTA:� Etiopatogenia,� prevenção� e� tratamento� da� cárie� dentária.� Utilização� tópica� e�
sistêmica�do�flúor.�Diagnóstico�e�plano�de�tratamento�na�clínica�odontológica.�Diagnóstico�e�plano�de�tratamento�das�
doenças� pulpares� e� periapicais.� Diagnóstico� e� plano� de� tratamento� das� doenças� periodontais� mais� prevalentes.�
Diagnóstico� e� plano� de� tratamento� das� disfunções� temporomandibulares.� Diagnóstico� e� plano� de� tratamento� em�
prótese� e� dentística.� Oclusão,� anatomia� funcional� e� biomecânica� do� aparelho� mastigatório.� Materiais� dentários�
forradores�e�restauradores.�Atendimento�em�situações�de�urgência.�Cirurgia�oral�menor:�indicações,�tratamento�de�
acidentes� e� complicações.� Procedimentos� clínicos� integrados� em� Periodontia,� Endodontia,� Prótese� e� Dentística.�
Aspectos�físicos�e�biológicos�dos�implantes�e�suas�indicações.�Estomatologia:�diagnóstico�e�plano�de�tratamento�das�
lesões�bucais�mais�frequentes.�Doenças�sistêmicas�com�repercussão�na�cavidade�bucal.�Terapêutica�e�Farmacologia�
aplicadas� à�Odontologia.� Anestesia� local� e� controle� da� dor� em�Odontologia.� Radiologia� e� Imaginologia� aplicadas� à�
Odontologia.� Ergonomia,� Odontologia� do� Trabalho� e� Biossegurança.� Métodos� preventivos� e� saúde� coletiva.� Ética�
profissional.� Auditoria� e� Perícia� Odontológica.� Emergências�médicas� em� Odontologia.� Anestesia� locoregional� oral:�
tipos,� técnicas,� anestésicos,� indicações� e� contra-indicações,� acidentes,� medicação� de� urgência.� Biossegurança,�
ergonomia� e� controle� de� infecção� no� consultório.� Diagnóstico,� prognóstico,� tratamento� e� controle� dos� distúrbios�
crâniomandibulares�e�de�oclusão�através�da�prótese�fixa�e�da�prótese�removível�parcial�ou�total.�Epidemiologia�em�
saúde� bucal.� Farmacologia� aplicada� à� odontologia.� Organização� de� modelos� assistenciais� em� odontologia.�
Planejamento�e�organização�de�serviços�assistenciais�de�odontologia.�Políticas�de�saúde�bucal�no�Brasil.�Princípios�
básicos� da� oclusão.� Princípios� da� radiologia� odontológica:� Indicações,� técnicas� e� interpretação.� Procedimentos� e�
técnicas�de� confecção� de�próteses� fixas,� removíveis� parciais� e� totais� como� substituição�das�perdas�de� substâncias�
dentárias� e� paradentárias.� Procedimentos� necessários� ao� planejamento,� confecção� e� instalação� de� próteses,�
manutenção� e� controle� da� reabilitação.� Prótese� sobre� implante:� indicações� e� técnicas.� Próteses� Imediatas:�
procedimentos� necessários� para� confecção� e� adaptação.� Próteses� Parciais� Provisórias:� confecção� e� adaptação.�
Próteses�unitárias.�Tratamento�Restaurador�Atraumático.�

CARGO:�DENTISTA�BUCOMAXILOFACIAL:�Avaliação�do� estado�de� saúde�pré-operatório,� prevenção� e� tratamento�

das� Emergências� Médicas,� princípios� de� cirurgia,� reparação� das� feridas,� controle� de� infecção,� equipamentos� e�
instrumentos� usados� em� cirurgia� oral� básica,� princípios� de� exodontia,� princípios� do� tratamento� de� dentes�
impactados,�controle�pós�operatório�da�paciente,�prevenção�e�tratamento�das�complicações�cirúrgicas,�cirurgia�pré�

protética,�implantes�em�odontologia,�princípios�de�prevenção�e�tratamento�das�infecções�odontogênicas,�princípios�
de�cirurgia�endodôntica,�abordagem�do�paciente�submetido�à�radioterapia�ou�quimioterapia,�doenças�odontogênicas�

do� seio� maxilar,� desordens� das� glândulas� salivares,� biópsia,� tratamento� cirúrgico� das� lesões� patológicas� orais,�
traumatismo� dentoalveolar� e� de� tecidos� moles,� tratamento� das� fraturas� faciais,� correção� das� deformidades�
dentofaciais,� cirurgia� estética� facial,� tratamento� de� pacientes� com� fissuras� orofaciais,� reconstrução� cirúrgica� dos�

defeitos�dos�maxilares,�neuropatologia�facial,�controle�das�desordens�temporomandibulares,�avaliação�do�estado�de�
saúde�pré�operatório,�diagnósticos�diferenciais�de�doenças�bucais.�
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CARGO:� CIRURGIÃO� DENTISTA:� 1� Saúde� Bucal� Coletiva� e� Níveis� de� Prevenção.� 2� Biossegurança.� 3� Radiologia:�
técnica�radiológica;�interpretação�radiográfica;�anatomia�radiográfica.�Cariologia:�etiologia,�prevenção�e�tratamento�
da� cárie� dental.� 4� Dentística:� semiologia,� diagnóstico� e� tratamento� das� doenças� do� complexo� dentinorradicular;�
proteção�do�complexo�requênc-pulpar;�materiais�restauradores;�técnicas�de�restauração.�5�Periodontia:�anatomia�do�
periodonto;� tecidos�periodontais;�prevenção,�semiologia,�diagnóstico�clínico;�exames�complementares�aplicados�ao�
diagnóstico� das� doenças� periodontais;� e� tratamentos� em� periodontia;� cirurgia� periodontal;� periodontia� médica;�
epidemiologia.�6�Endodontia:� alterações�pulpares� e�periapicais:� semiologia,�diagnóstico�e� tratamento;� tratamentos�
conservadores�da�polpa;� traumatismo�alvéolo-� dentário.� 7�Urgências� em�Odontologia:� trauma�dental;� hemorragia;�
pericoronarite,�abscessos�dento-alveolares;�pulpite;�alveolite.�8�Estomatologia:�semiologia,�semiotécnica,�diagnóstico,�
tratamento� e� prevenção� das� afecções� de� tecidos� moles� e� duros;� lesões� cancerizáveis;� semiologia,� semiotécnica,�
diagnóstico,�prevenção�e�tratamento�de�neoplasias�malignas�e�benignas�da�cabeça�e�pescoço;�patologia�oral;�Atenção�
à� saúde� de� pessoas� com� necessidades� especiais.� Atendimento� de� pacientes� com� doenças� sistêmicas� crônicas.�
Atendimento� de� pacientes� com� coagulopatias� hereditárias.� Atendimento� de� pacientes� grávidas.� 9� Cariologia:�
etiopatogenia,� diagnóstico,� tratamento� e� prevenção.� 10� Prótese:� diagnóstico,� planejamento� e� tratamento.� Cirurgia:�
princípios� cirúrgicos,� planejamento� e� técnicas� cirúrgicas,� requênci� e� complicações.� 11� Anestesiologia:� técnicas�
anestésicas� intra-bucais;� anatomia� aplicada� a� anestesiologia;� farmacologia� dos� anestésicos� locais;� acidentes� e�
complicações� em� anestesia� odontológica.� 12� Prevenção:� Fluorterapia;� toxologia� do� flúor;� Fluorose:� diagnóstico� e�
tratamento.� 13� Farmacologia� odontológica:� Farmacologia� eTerapêutica� Medicamentosa.� 14� Ética� Odontológica.�
Código� de� Ética� Odontológica,� 2013.� 15� Bioética.� 16� Odontopediatria:� Práticas� Preventivas� em� Odontopediatria;�
Dentística� voltada� para� a� odontopediatria:� semiologia,� diagnóstico� e� tratamento;� proteção� do� complexo�
dentinopulpar;�materiais�restauradores;�técnica�de�restauração�atraumática.�

�

�

QUADRO�3�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�NÍVEL�SUPERIOR�II�(GERAL)��

CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA�
Nº�DE�

QUESTOES�
PESO�

PONTOS�

�

§ Médico�Veterinário�

§ Bibliotecário�

§ Educador�Físico�

�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�

Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�

Informática� 05� 1,0� 05�

Conhecimentos�Específicos�da�Área� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�

LÍNGUA�PORTUGUESA�(10�QUESTÕES)�

1.� Análise� e� interpretação� de� textos� verbais� e� não� verbais:� compreensão� geral� do� texto;� ponto� de� vista� ou� ideia�
central� defendida� pelo� autor;� argumentação;� elementos� de� coesão� e� coerência� textuais;� intertextualidade;�

inferências;� estrutura� e� organização� do� texto� e� dos� parágrafos.� 2.� Tipologia� e� gênero� textuais.� 3.� Figuras� de�
linguagem.�4.�Emprego�dos�pronomes�demonstrativos.�5.�Relações�semânticas�estabelecidas�entre�orações,�períodos�
ou� parágrafos� (oposição,� conclusão,� concessão� e� causalidade).� 6.� Semântica:� sinonímia� e� antonímia;� homonímia� e�

paronímia;� hiponímia� e� hiperonímia;� conotação� e� denotação;� ambiguidade;� polissemia.� 7.� Sintaxe� da� oração� e� do�
período.� 8.� Morfossintaxe:� funções� do� que� e� do� se.� 9.� Emprego� do� acento� indicativo� da� crase.� 10.� Concordâncias�
verbal� e� nominal.� 11.� Regências� verbal� e� nominal.� 12.� Colocação� pronominal.� 13.� Emprego� de� tempos� e� modos�

verbais.�14.�Pontuação.�15.�Ortografia�oficial.���

NOÇÕES�DE�DIREITO�CONSTITUCIONAL�(05�QUESTÕES)�

Constituição�Federal�de�1988:�Artigo�5º���Título�II�-�Dos�Direitos�e�Garantias�Fundamentais�-�Capítulo�I�Dos�Direitos�e�
Deveres�Individuais�E�Coletivos.�
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INFORMÁTICA�(05�QUESTÕES)�

Sistemas�de�Informação:�Fundamentos�de�Sistemas�deInformação.�O�que�é�um�Sistema�de�Informação.�Hardware�e�
Software.� Definições� básicas� de� internet,� intranet,� proxy,� redes� de� computadores� e� firewall.� Navegadores� web�
(Google�Chrome�e�Firefox).�Microsoft�Office�2013�(Word,�Excel�e�PowerPoint).�Backup:�Procedimentos,�aplicativos�e�
dispositivos�para�armazenamento�de�dados�e�para�realização�de�cópia�de�segurança.��Segurança�na�internet:�Vírus�de�
computadores,� Spyware,�Malware,� Phishing.�Eletrônico:� uso� de� correio� eletrônico,� preparo� e� envio� de�mensagens,�
anexação�de�arquivos.�Windows�10.�

CONHECIMENTOS�ESPECÍFICOS�DA�ÁREA�(20�QUESTÕES)�

CARGO:� MÉDICO� VETERINÁRIO:� Anatomia,� fisiologia� e� patologia� dos� animais� domésticos� (pequenos,� médios� e�
grandes)� de� interesse� na� produção� de� alimentos;� Defesa� Animal:� diagnóstico,� prevenção� e� controle;� Doenças� de�
notificação�obrigatória;�Conhecimentos�básicos�de�epidemiologia,� análise�de� risco,� bioestatística;�Desenvolvimento�
de�programas�sanitários;�Inspeção�industrial�e�sanitária�de�produtos�de�origem�animal:�boas�práticas�de�fabricação�e�
análise� de� perigos� e� pontos� críticos� de� controle;� Métodos� de� amostragem� e� análise;� Produtos� de� origem� animal;�
Produtos�de�alimentação�animal;�Fiscalização�de�produtos�de�uso�veterinário;�Soros,�vacinas�e�antígenos�(biológicos);�
Antimicrobianos,� antiparasitários� e� quimioterápicos;� Controle� da� produção� de� soros,� vacinas� e� antígenos� para�
salmonelose,� microplosmose,� newcastle,� brucelose,� raiva,� peste� suína� e� febre� aftosa;� Ensaios� de� segurança�
(inocuidade,� esterilidade� e� eficiência)� para� produtos� injetáveis;� Análises� microbiológicas� em� produtos� de� origem�
animal� e� de� alimentos� para� animais;� Análise� físico-química� de� produtos� de� origem� animal� e� de� alimentos� para�
animais;�Análise�centesimal;�Cromatografia� líquida�de�alta�eficiência�para�análise�de�corantes�e�vitaminas�em�leite;�
Absorção� atômica;� Noções� básicas� de� biossegurança;� Higiene� de� alimentos� -� zoonoses;� Doenças� transmitidas� por�
alimentos;�Identidade�e�qualidade�de�alimentos;�Legislação�federal���Defesa�Sanitária�Animal;�Inspeção�de�produtos�
de�origem�animal;�Produtos�veterinários;�Programas�sanitários�básicos.�

CARGO:�BIBLIOTECÁRIO:�1.�Conceitos�básicos�de�Biblioteconomia�e�Ciência�da�Informação;�2.�Ética�profissional;�3.�
Biblioteca�Pública,�Biblioteca�Escolar,�Biblioteca�Universitária,�Biblioteca�Especializada;�4.� Planejamento�do�espaço�
físico;�5.�Estabelecimento�de�políticas�para�o�desenvolvimento�de�coleções:�seleção,�aquisição�e�descarte;�6.�Avaliação�
de�coleções;�7.�Tipologia,� fatores�e�critérios�que�afetam�a�formação�e�desenvolvimento�dos�acervos;�8.� Intercâmbio�
entre�bibliotecas;�9.�Direitos�autorais;�10.�Conservação�e�restauração�de�documentos;�11.�Tipologia�e�finalidade�das�
fontes� bibliográficas;� 12.� Critérios� de� avaliação� de� obras� de� referência� em� geral;� 13.� Utilização� de� fontes� de�
informação:� enciclopédias,� dicionários,� ementários,� bibliografias,� diretórios,� anais,� guias� bibliográficos;� 14.�
Indexação:�conceito,�definição,� linguagens�documentárias,�descritores,�processos�de� indexação,� tipos�de� indexação;�
15.� Resumos� e� índices:� tipos� e� funções;� 16.� Classificação�Decimal� Universal� (CDU):� estrutura,� princípios� e� índices�
principais� e� emprego� das� tabelas� auxiliares.� Catalogação� (AACR-2),� catalogação� descritiva,� entradas� e� cabeçalhos;�
catalogação� de� multimeios:� DVD,� CD-ROM,� fitas� de� vídeo� e� fitas� cassetes;� 17.� Planejamento� e� elaboração� de�
bibliografia�Técnicas�de�pesquisa,�recuperação�e�disseminação�da�informação;�18.�Comutação�bibliográfica.�ISBD;�19.�
Catalogação� cooperativa:� programas� nacionais� e� internacionais.� Controle� Bibliográfico� Universal.� Conversão�
retrospectiva.�Conceito�do�FRBR���Requisitos�Funcionais�para�Registros�Bibliográficos;�20.�Tipologia�das�Linguagens�
Documentárias:� sistemas� de� classificação� bibliográfica� e� classificações� facetadas.� CDD� e� CDU;� 21.� Indexação:�
conceitos,� características�e� linguagens;�22.�Descritores,� cabeçalhos�de�assunto,�vocabulário�controlado�e�Tesaurus;�
23.�Leis�de�incentivo�à�Cultura:�Rouanet,�Audiovisual,�Mendonça;�24.�Bibliotecas�digitais.�

CARGO:� EDUCADOR� FÍSICO:� Noções� de� primeiros� socorros.� Voleibol:� regras,� sistema� operacional,� sistemas�
ofensivos,�regulamento,�competição,�histórico;�Basquetebol:�regras�e�regulamentos,�competições,�sistemas�ofensivos,�
sistemas� defensivos,� histórico;� Handebol:� regras,� competições,� sistemas� de� ataque� e� defesa,� histórico;� Atletismo:�
regras,�provas:�corridas,�saltos,�arremessos,�competições:�Jogos�regionais�-�abertos�-�olimpíadas,�materiais;�Natação:�
regras,�estilos,�largadas,�viradas,�índices�técnicos,�revezamento;�Futebol�de�salão:�regras;�regulamentos;�competições;�
sistemas� ofensivos;� sistemas� defensivos;� Futebol:� regras,� competições,� regulamentos,� sistemas� ofensivos,� sistemas�
defensivos.� A� prática� de� exercícios� nas� perspectivas� da� saúde� e� do� lazer:� princípios� básicos� da� orientação� de�
exercícios.�Princípios�norteadores�da�prática�de�exercícios�em�condições�ambientais�especiais.� Jogos,�danças,� lutas,�
ginásticas,�capoeira,�artes�marciais,�musculação,�atividade� laboral�e�exercícios�compensatórios�nas�perspectivas�da�
saúde,� do� lazer� e� da� qualidade� de� vida:� conhecimentos� sobre� a� especificidade� do� conteúdo,� regras,� métodos,�
modalidades,�apreciação,�prescrição�e�avaliação.�

�

�
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QUADRO�4�-�ESTRUTURA�DA�PROVA�OBJETIVA���CARGOS�DE�NÍVEL�SUPERIOR�III�(PROFESSOR)�

CATEGORIA�FUNCIONAL� DISCIPLINA�
Nº�DE�

QUESTOES�
PESO�

PONTOS�

�

§ Professor�Ensino�Fundamental�
(Zona�Rural)�

�

Língua�Portuguesa� 10� 1,0� 10�

Noções�de�Direito�Constitucional� 05� 1,0� 05�

Conhecimentos�Pedagógicos� 05� 1,0� 05�

Conhecimentos�Específicos�� 20� 1,0� 20�

TOTAL� 40� � 40�

LÍNGUA�PORTUGUESA�(10�QUESTÕES)�

1.� Análise� e� interpretação� de� textos� verbais� e� não� verbais:� compreensão� geral� do� texto;� ponto� de� vista� ou� ideia�
central� defendida� pelo� autor;� argumentação;� elementos� de� coesão� e� coerência� textuais;� intertextualidade;�
inferências;� estrutura� e� organização� do� texto� e� dos� parágrafos.� 2.� Tipologia� e� gênero� textuais.� 3.� Figuras� de�
linguagem.�4.�Emprego�dos�pronomes�demonstrativos.�5.�Relações�semânticas�estabelecidas�entre�orações,�períodos�
ou� parágrafos� (oposição,� conclusão,� concessão� e� causalidade).� 6.� Semântica:� sinonímia� e� antonímia;� homonímia� e�
paronímia;� hiponímia� e� hiperonímia;� conotação� e� denotação;� ambiguidade;� polissemia.� 7.� Sintaxe� da� oração� e� do�
período.� 8.� Morfossintaxe:� funções� do� que� e� do� se.� 9.� Emprego� do� acento� indicativo� da� crase.� 10.� Concordâncias�
verbal� e� nominal.� 11.� Regências� verbal� e� nominal.� 12.� Colocação� pronominal.� 13.� Emprego� de� tempos� e� modos�
verbais.�14.�Pontuação.�15.�Ortografia�oficial.���

NOÇÕES�DE�DIREITO�CONSTITUCIONAL�(05�QUESTÕES)�

Constituição�Federal�de�1988:�Artigo�5º���Título�II�-�Dos�Direitos�E�Garantias�Fundamentais�-�Capítulo�I�Dos�Direitos�E�
Deveres�Individuais�E�Coletivos.�

CONHECIMENTOS�PEDAGÓGICOS�(05�QUESTÕES)�

1.�Lei�de�Diretrizes�e�Bases�da�Educação���LDB�9.394/96:�antecedentes�históricos,�limites�e�perspectivas;�2.�Gestão�e�
financiamento�da�educação�pública;�3.�Plano�Nacional�de�Desenvolvimento�da�Educação;�4.�Políticas�de�Incentivo�ao�
Ensino� Superior;� 5.� Políticas� de� valorização� dos� profissionais� de� educação� no� Brasil;� 6.� Diretrizes� Curriculares�
Nacionais� para� a� Educação� Básica;� 7.� Educação� de� Jovens� e� Adultos� e� Educação� Indígena:� legislação,� estrutura� e�
organização;�8.�Ensino�Fundamental:�estrutura,�organização�e�Diretrizes�Curriculares�9.�Educação�Infantil:�diretrizes�
políticas,�desafios�e�implantação�das�Diretrizes�Curriculares;�10.�Sistemas�Nacionais�de�Avaliação�da�Educação.�

CONHECIMENTOS�ESPECÍFICOS�DA�ÁREA�(20�QUESTÕES)�

CARGO:�PROFESSOR�ENSINO�FUNDAMENTAL�(ZONA�RURAL):�A�educação�básica�no�Brasil:�acesso,�permanência,�
inclusão� e� fracasso� escolar.� A� organização� da� educação� básica.� Princípios� e� fins� da� educação� nacional.� Diretrizes�
curriculares� para� o� ensino� fundamental.� Parâmetros� Curriculares�Nacionais.� Conhecimentos� da� prática� de� ensino:�
processos�e�conteúdos�do�ensino�e�da�aprendizagem.�Conhecimento�na�escola.�A�organização�do�tempo�e�do�espaço�e�
a� avaliação� escolar.� Projetos�de� trabalho� e� a� interdisciplinaridade.� Cotidiano� escolar:� relações� de�poder� na� escola.�
Currículo� e� cultura.� Tendências� pedagógicas� na� prática� escolar.� Educação� inclusiva.� Bases� psicológicas� da�
aprendizagem�e�do�desenvolvimento:�conceito,�correntes�teóricas�e�repercussões�na�escola.�A�multidimensionalidade�
do� processo� ensino-aprendizagem.� Pressupostos� filosóficos.� Visão� interdisciplinar� e� transversal� do� conhecimento.�
Gestão� participativa� na� escola.� Ética� no� trabalho� docente.� Projeto� Político� Pedagógico.� Metodologia� e� Didática�
Aplicada� as� Disciplinas;� A� educação� e� a� escola.� A� relação� educação-sociedade.� A� escola� em� seu� contexto� social.� O�
ensino� público� no� ensino� fundamental� e�médio.� A� questão� da� qualidade� do� ensino.� O� aluno� da� escola� pública.� A�
criança�e�o�adolescente�-�seu�desenvolvimento�cognitivo,�emocional�e�social;�sua�aprendizagem�escolar.�As�relações�
sociais�da�escola�pública�(professor-aluno).�Os�grupos�dos�alunos.�O�ensinoaprendizagem�da�escola�pública.�Os�vários�
conceitos�de�ensino.�O�planejamento�didático�-�o�que�o�aluno�deve�aprender�quem�visa�aprender,�como�ensinar,�como�
avaliar� a� aprendizagem.�Metodologia� do� ensino� (problematizadora,� tradicional,� transmissão).� Políticas� Educativas,�
organização� escolar� e� descentralização;� Currículos� e� o� aprender� a� viver� juntos;� Convivência� e� pluralismo.� As�
tendências�pedagógicas�na�educação;�Planejamento�de�ensino�e�projeto�pedagógico�da�escola;�O�processo�de�ensino�e�
seus� componentes:� objetivos,� conteúdos,�métodos;�Avaliação�do� ensino/aprendizagem;�Educação� inclusiva;�Temas�
Transversais;�Estatuto�da�Criança�e�do�Adolescente.�
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ANEXO�IV��
�

EDITAL�Nº.�001/2017�CONCURSO�PÚBLICO�DO�MUNICIPIO�DE�PIRACUCURA-PI�
MODELO�DE�REQUERIMENTO�PARA�CANDIDATO�PORTADOR�DE�NECESSIDADES�ESPECIAIS�OU�QUE�

NECESSITAM�DE�CUIDADOS�ESPECIAIS�
�
�
O(A)candidato(a)� ______________________________________________________________________________,� CPF� n.°� ___________________________,� candidato(a)�
à� seleção� para� provimento� de� vagas� para� o� cargo___________________________________________________regido� pelo� Edital� n.°� 001/2016�
requerer�vaga�especial�como�PORTADOR�DE�NECESSIDADES�ESPECIAIS.�Nessa�ocasião,�o(a)� referido(a)�candidato(a)�apresentou�
LAUDO�MÉDICO�com�a� respectiva�Classificação�Estatística� Internacional�de�Doenças�e�Problemas�Relacionados�à�Saúde�(CID),�no�
qual�constam�os�seguintes�dados:�
Tipo�de�deficiência�de�que�é�portador:��� ____________________________________________.��
Código�correspondente�da�(CID):��� ____________________________________________.�
Nome�e�CRM�do�médico�responsável�pelo�laudo:��� ___________________________________________.�
�

OBSERVAÇÃO:� Não� serão� considerados� como� deficiência� os� distúrbios� de� acuidade� visual� passíveis� de� correção� simples,� tais�
como� miopia,� astigmatismo,� estrabismo� e� congêneres.� Ao� assinar� este� requerimento,� o(a)� candidato(a)� declara� sua� expressa�
concordância� em� relação� ao� enquadramento� de� sua� situação,� nos� termos� do� Decreto� n.°� 5.296,� de� 2� de� dezembro� de� 2004,�
publicado�no�Diário�Oficial�da�União�de�3�de�dezembro�de�2004,�especialmente�no�que�concerne�ao�conteúdo�do�item�5�deste�edital,�
sujeitando-se�à�perda�dos�direitos�requeridos�em�caso�de�não-homologação�de�sua�situação,�por�ocasião�da�realização�da�perícia�
médica.�
�
�

REQUERIMENTO�DE�PROVA�ESPECIAL�E(OU)�DE�TRATAMENTO�ESPECIAL�
�

Marque�com�um�X�no�quadrado�correspondente�caso�necessite,�ou�não,�de�prova�especial�e�(ou)�de�tratamento�especial.�
�

NÃO�HÁ�NECESSIDADE�DE�PROVA�ESPECIAL�E(OU)�DE�TRATAMENTO�ESPECIAL�
�
�
���������������HÁ�NECESSIDADE�DE�PROVA�E(OU)�DE�TRATAMENTO�ESPECIAL�
�

�
No�quadro�a�seguir,�selecionar�o�tipo�de�prova�e(ou)�o�tratamento�especial�necessário(s).�
�
1.�Necessidades�físicas:�
(� � � )� sala� para� amamentação� (candidata� que� tiver�
necessidade�de�amamentar�seu�bebê)�
(����)�sala�térrea�(dificuldade�para�locomoção)�
(__)� sala� individual� (candidato� com� doença�
contagiosa/outras)�
(����)�maca�
(����)�mesa�para�cadeira�de�rodas�
(����)�apoio�para�perna�
1.1.�Mesa�e�cadeiras�separadas�
(����)�gravidez�de�risco�
(����)�obesidade�
(����)�limitações�físicas�
�

1.2.�Auxílio�para�preenchimento:�
�(� � � � )� �dificuldade/�impossibilidade�de�escrever)�a� folha�de�
respostas�da�prova�objetiva�

1.3.�Auxílio�para�leitura�(ledor)�
(����)�dislexia�
(����)�tetraplegia�
�
2.�Necessidades�visuais�(cego�ou�pessoa�com�baixa�visão)�
(����)�auxílio�na�leitura�da�prova�(ledor)�
(����)�prova�ampliada�(fonte�entre�14�e�16)�
(����)�prova�superampliada�(fonte�28)�
�
3.�Necessidades�auditivas�(perda�total�ou�parcial�da�audição)�
(�� � )�intérprete�de�LIBRAS�(Língua�Brasileira�de�Sinais)�
(����)�leitura�labial�
�

�
�

__________________________________,�______________de_____________________�2016�
�
�

___________________________________________________________________________________�
Assinatura�do(a)�candidato�(a)�

�
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ANEXO V � DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DOS RECURSOS 

�
�
�
�

Para�a�interposição�de�recursos�o�candidato�deverá,�SOB�PENA�DE�NÃO�TER�O�RECURSO�CONHECIDO:�
�
5.1.� �� Todos� os� recursos� deverão� ser� enviados� EXCLUSIVAMENTE� por� e-mail� ima.concursopiracuruca2017@outlook.com

� �
�

Nº� TIPO�DE�RECURSO� SITUAÇÃO�
ANEXOS�QUE�DEVERÃO�SER�

ENVIADOS�

POSSÍVEL�INDEFERIMENTO�
DO�RECURSO�POR�

DESCUMPRIMENTO�AO�
EDITAL.�

0
1�

RECURSO�CONTRA�DIVULGAÇÃO�DAS�
INSCRIÇÕES�DEFERIDAS�

Candidatos� cujos� comes� não�
aparecem� na� relação� de�
inscrições� deferidas� e/ou� que�
estiverem� com� informações�
erradas�no�cadastro.�

1� �� Formulário� Para� Recurso�
devidamente�preenchido�

2-� Comprovante� De� Inscrição�
(Boleto)�

3-� Comprovante� De�
Pagamento�

-� Não� anexar� a� documentação�
completa.�

-� Enviar� apenas�o� formulário� de�
recurso.�

�

0
2�

RECURSO� CONTRA� INDEFERIMENTO�
PARA� CONCORRER� A� VAGA� DE� PNE�
E/OU�TRATAMENTO�ESPECIAL�E/OU�
PROVA�AMPLIADA�

Candidatos� que� enviaram�
documentação� obedecendo� os�
critérios� do� edital,� no� entanto,�
tiveram�seu�pedido�indeferido.�

1- Formulário� para�
recurso� devidamente�
preenchido�

-�Toda�documentação�deverá�ser�
entregue�no�prazo�estipulado�no�
edital,�portanto,�não�é� permitido�
a�juntada�de�documentos�na�fase�
recursal.�

-�Envio�de�recurso�fora�do�prazo.�

0
3�

RECURSO� CONTRA� GABARITO�
PRELIMINAR� DAS� PROVAS�
OBJETIVAS�

Contestação� por� parte� dos�
candidatos� contra� o� gabarito�
preliminar� das� provas�
objetivas.�

1� �� Formulário� para� recurso�
devidamente�preenchido.�

�

��Recursos�mal�fundamentados.�

��Enviar�recursos�no�corpo�do�e-
mail.�

�� Envio� de� recursos� fora� do�
prazo�estipulado�para�tal�fim;�

0
4�

RECURSO� CONTRA� RESULTADO�
PRELIMINAR� DAS� PROVAS�
OBJETIVAS�

1 �� Solicitação� de�
acesso� ao� gabarito� individual�
do�candidato.�
2 Pedido� de�
recontagem�dos�pontos�obtidos�
na�prova�objetiva.�
3 �� Não� serão� mais�
analisados� nesta� etapa,�
recursos� contra� questões� da�
prova�objetiva.�

2� �� Formulário� para� recurso�
devidamente�preenchido.�

-� Recursos� não� preenchidos�
devidamente;�

�� Envio� de� recursos� fora� do�
prazo�estipulado�para�tal�fim;�

�

0
5�

RECURSO� CONTRA� RESULTADO�
FINAL� PRELIMINAR� DAS� PROVAS�
OBJETIVAS�

3� �� Período� de� correção� de�
alguma� informação� no�
cadastro� do� candidato.� Nesta�
fase,� não� serão� analisados�
recursos� referentes�a�questões�
da� prova,� pontuação� ou�
solicitação� do� gabarito�
individual.�

3� �� Requerimento� simples�
feito� pelo� próprio� candidato�
solicitando� alguma� alteração�
cadastral.�

�� Envio� de� recursos� fora� do�
prazo�estipulado�para�tal�fim;�

�

�

5.2�Caberá�interposição�de�recursos,�devidamente�fundamentados,�ao�Instituto�Machado�de�Assis-IMA�no�prazo�de�02�

(dois)�dias�úteis�da�publicação�dos�resultados.��

5.3�É�de�exclusiva�responsabilidade�do�candidato�o�acompanhamento�da�publicação�das�decisões�objetos�dos�recursos�

no�endereço�eletrônico�www.institutomachadodeassis.com.br�,�sob�pena�de�perda�do�prazo�recursal.�
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5.4�Os�recursos�deverão�ser�protocolados�em�formulário�próprio�que�será�disponibilizado�logo�após�a�publicação�de�

cada�resultado�no�endereço�eletrônico�www.institutomachadodeassis.com.br�

5.5�Os�recursos�deverão�ser�individuais�e�devidamente�fundamentados.��

5.6�Os�recursos�interpostos�que�não�se�refiram�especificamente�aos�eventos�aprazados�ou�interpostos�fora�do�prazo�
estabelecido�neste�Edital�não�serão�apreciados.�

5.7�Admitir-se-á�um�único�recurso�por�candidato,�para�cada�evento�referido�no�subitem�5.1�deste�Edital.�

5.8�Admitir-se-á�um�único�recurso�por�questão�para�cada�candidato,�relativamente�ao�gabarito�preliminar�divulgado,�
não�sendo�aceitos�recursos�coletivos.�

5.9�Na�hipótese�de�alteração�do�gabarito�preliminar�por�força�de�provimento�de�algum�recurso,�as�provas�objetivas�
serão�recorrigidas�de�acordo�com�o�novo�gabarito.��

5.10� Se� da� análise� do� recurso� resultar� anulação� de� questão(ões)� ou� alteração� de� gabarito� da� prova� objetiva,� o�
resultado�da�mesma�será�recalculado�de�acordo�com�o�novo�gabarito.��

5.11�No�caso�de�anulação�de�questão(ões)�da�prova�objetiva,�a�pontuação�correspondente�será�atribuída�a�todos�os�
candidatos,�inclusive�aos�que�não�tenham�interposto�recurso.��

5.12� Caso� haja� procedência� de� recurso� interposto� dentro� das� especificações,� poderá,� eventualmente,� alterar-se� a�
classificação� inicial�obtida�pelo�candidato�para�uma�classificação�superior�ou� inferior,�ou,�ainda,�poderá�acarretar�a�

desclassificação�do�candidato�que�não�obtiver�nota�mínima�exigida�para�a�aprovação.��

5.13�Recurso�interposto�em�desacordo�com�este�Edital�não�será�considerado.��

5.14�O�prazo�para�interposição�de�recurso�é�preclusivo�e�comum�a�todos�os�candidatos.��

5.15�Não�serão�aceitos�recursos�via�fax,�por�meio�de�cartas,�ou,�ainda,�fora�do�prazo.��

5.16�Os�recursos� serão�analisados�e� somente�serão�divulgadas�as� respostas�dos� recursos�DEFERIDOS�no� endereço�

eletrônico�www.institutomachadodeassis.com.br�.�Não�serão�encaminhadas�respostas�individuais�aos�candidatos.��

5.17� A� Banca� Examinadora� do� Instituto� Machado� de� Assis,� empresa� responsável� pela� organização� do� certame,�

constitui� última� instância� administrativa� para� recursos,� sendo� soberana� em� suas� decisões,� razão� pela� qual� não�
caberão�recursos�ou�revisões�adicionais.�
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ANEXO VI � DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
�

�

PROFESSOR�ENSINO�FUNDAMENTAL�(ZONA�RURAL)��

Elaborar�e�cumprir�Plano�de�Trabalho,�segundo�o�Projeto�Político�Pedagógico���PPP���e�a�proposta�curricular�do�sistema�

escolar� estadual;� Ministrar� horas� aula� de� acordo� com� dias� letivos� e� carga� horária� dos� componentes� curriculares�

estabelecidos�por� lei;�Planejar�estratégias�de�apoio�pedagógico�para�os�alunos�em�diferentes�níveis�de�aprendizagem�

com� a� equipe� escolar;� Prestar� atendimento� continuado� aos� alunos,� individualmente� ou� em� grupo,� no� sentido� de�

acompanhar� o� seu� desenvolvimento;� Participar� integralmente� dos� períodos� dedicados� ao� planejamento,� avaliação� e�

formação� continuada;� Organizar� e� promover� trabalhos� complementares� de� caráter� social,� cultural� e� recreativo,�

facilitando� a� organização� de� clubes� de� classe,� para� incentivar� o� espírito� de� liderança� dos� alunos� e� concorrer� para�

socialização� e� formação� integral� dos� mesmos;� Registrar� adequadamente� o� desenvolvimento� do� ensino� e� da�

aprendizagem� dos� alunos� nos� instrumentos� definidos� pelo� Sistema� Estadual� de� Ensino;� Executar� outras� atribuições�

pertinentes�à�função�de�docente�definidas�no�Regimento�Escolar.��

�

NUTRICIONISTA:�
Compreende�as�atribuições�definidas�através�dos�atos�legislativos�e�outras�normativas�que�regulamentam�a�profissão�e�

de�acordo�com�o�código�de�ética,�entre�elas�elaboração�das�POP'S,�controle�e� supervisão�da�equipe�de�cozinheiras�no�

preparo�dos� alimentos;� na� elaboração� das�dietas,� assistir� diretamente�os�pacientes� internos,� entre�outras� atividades�

previstas�na�lei�de�exercício�profissional;�prestar�assistência�e�educação�nutricional�à�coletividade�ou�indivíduo,�sadios�

ou�enfermos;�planejar,�coordenar,�supervisionar�e�avaliar�estudos�dietéticos�para�os�alunos�da�rede�pública�municipal;�

executar�outras�atribuições�afins.�

�

ASSISTENTE�SOCIAL:��

Atribuições� definidas� através� dos� atos� legislativos� e� outras� normativas� que� regulamentam� a� profissão;� executar� e�

supervisionar� trabalhos� relacionados� com� o� desenvolvimento,� diagnóstico� e� tratamentos� dos� pacientes� em� seus�

aspectos�sociais�(público�interno�e�externo);� identificar�e�analisar�problemas�e�necessidades�materias,�psíquicas�e�de�

outra�ordem�e�aplicar�aos�processos�básicos�do�serviço�social�e�demais�atividades�inerentes�à�especialidade;�contribuir�

para� o� tratamento� e� prevenção� de� problemas� de� origem� psicossocial� e� econômica� que� interferem� no� tratamento�

médico;�executar�outras�atribuições�afins.���

�

TERAPEUTA�OCUPACIONAL:�

Trabalho� técnico� de� nível� superior� que� consiste� na� prevenção,� diagnóstico� e� reabilitação� psicomotora� e� outras�

atividades� previstas� no� padrão� funcional� de� cada� posto� de� trabalho� conforme� decreto� específico;� exerce� outras�

atividades�compatíveis�com�o�cargo.���

�

PSICÓLOGO:�
Estudam,�pesquisam�e�avaliam�o�desenvolvimento�emocional�e�os�processos�mentais�e�sociais�de�indivíduos,�grupos,�e�

instituições,� com� a� finalidade� de� análise,� tratamento,� orientação� e� educação;� diagnosticam� e� avaliam� distúrbios�

emocionais�e�mentais�e�de�adaptação�social,�elucidando�conflitos�e�questões�e�acompanhando�o(s)�paciente�(s)�durante��

o� processo� de� tratamento� � ou� cura;� investigam� os� fatores� inconscientes� do� comportamento� individual� e� grupal,�

tornando-os�conscientes;�desenvolvem�pesquisas�experimentais,� teóricas�e�clínicas�e�coordenam�equipes�e�atividades�

da�área�e�afins.���

�

BIOMÉDICO:�
Atuar�em�equipes�de�saúde,�a�nível�tecnológico,�nas�atividades�complementares�de�diagnósticos;�Analisar�amostras�de�

materiais� biológicos,� bromatológicos� e� ambientais;� Coletar� e� preparar� amostras� e�materiais;� Desenvolver� pesquisas�

técnico-científicas;� Atuar� em� bancos� de� sangue� e� de� células� tronco� hematopoiéticas;� Realizar� demais� atividades�

inerentes�ao�emprego.�

www.pciconcursos.com.br



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACUCURA-PI 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência 

�

�

2 

 

Edital de nº 001/2017  � Concurso Público Prefeitura Municipal de Piracuruca-PI  

ENFERMEIRO:�

Prestar�serviços�em�hospitais,�unidades�sanitárias,�ambulatórios,�seções�de�enfermagem;�prestar�assistência�a�pacientes�

hospitalizados;� fazer� curativos;� aplicar� vacinas� e� injeções;� ministrar� remédios;� responder� pela� observância� das�

prescrições� médicas� relativas� aos� pacientes;� velar� pelo� bem-estar� físico� e� psíquico� dos� pacientes;� supervisionar� a�

esterilização�do�material�nas�áreas�de�enfermagem;�prestar�socorros�de�urgência;�orientar�o�isolamento�de�pacientes;�

supervisionar�os�serviços�de�higienização�de�pacientes;�providenciar�no�abastecimento�de�material�de�enfermagem�e�

médico;� supervisionar� a� execução� das� tarefas� relacionadas� com� a� prescrição� alimentar;� fiscalizar� a� limpeza� das�

unidades�onde�estiverem�lotados;�participar�de�programas�de�educação�sanitária;�participar�do�ensino�em�escolas�de�

enfermagem� ou� cursos� para� auxiliares� de� enfermagem;� apresentar� relatórios� referentes� às� atividades� sob� sua�

supervisão;� responsabilizar-se� por� equipes� auxiliares� necessárias� à� execução� das� atividades� próprias� do� cargo;� e�

executar�tarefas�afins,�inclusive�as�editadas�no�respectivo�regulamento�da�profissão.�

�

MÉDICO:��
I�-�Clinicar�e�medicar�pacientes;�II�-�assumir�responsabilidades�sobre�os�procedimentos�médicos�que�indica�ou�do�qual�

participa;�III�-�responsabilizar-se�por�qualquer�ato�profissional�que�tenha�praticado�ou�indicado,�ainda�que�este�tenha�

sido� solicitado� ou� consentido� pelo� paciente� ou� seu� representante� legal;� IV� �� respeitar� a� ética�médica;� V� -� planejar� e�

organizar� qualificação,� capacitação� e� treinamento� dos� técnicos� e� demais� servidores� lotados� no� órgão� em�que� atua� e�

demais� campos� da� administração� municipal;� VI� �� guardar� sigilo� das� atividades� inerentes� as� atribuições� do� cargo,�

levando�ao�conhecimento�do�superior�hierárquico�informações�ou�notícias�de�interesse�do�serviço�público�ou�particular�

que� possa� interferir� no� regular� andamento� do� serviço� público;� VII� �� apresentação� de� relatórios� semestrais� das�

atividades�para�análise;�VIII���executar�outras�tarefas�da�mesma�natureza�ou�nível�de�complexidade�associadas�ao�seu�

cargo.�

�

FARMACÊUTICO�BIOQUÍMICO:��

elaboração�de�laudos�técnicos�e�realização�de�perícias�técnicas�legais�relacionadas�as�atividades,�fórmulas,�processos�e�

métodos�farmacêuticos�ou�de�natureza�farmacêutica;�assessorar�na�fiscalização�sanitária�e�técnica�de�órgãos�públicos�e�

laboratoriais�,�setores�ou�estabelecimentos�em�que�se�pratiquem�extração,�purificação,�controle�de�qualidade,�inspeção�

de�qualidade,�análise�prévia,�análise�de�controle�e�análise�fiscal�de�insumos�farmacêuticos�de�origem�vegetal,�animal�e�

mineral,�que�fabriquem�ou�armazenem�produtos�biológicos,�imuniterápicos,�soros,�vacinas,�alérgicos,�opoterápicos�para�

uso�humano�ou�veterinário,�bom�como�derivados�de�sangue;�executem�processos�e�exames�de�análises�clínicas�ou�de�

saúde;� fabriquem� ou� armazenem� produtos� farmacêuticos� de� uso� veterinário;� fabriquem� ou� armazenem� insumos�

farmacêuticos� para� uso� humano� ou� veterinário� e� insumos� para� produtos� dietéticos,� ou� cosméticos� com� indicação�

terapêutica;� fabriquem� ou� armazenem� produtos� saneantes,� inseticidas,� raticidas,� anticépticos� e� desinfetantes;�

produzam� ou� armazenem� radioisótopos� ou� radiofármacos� para� uso� em� diagnóstico� ou� terapêutica;� produzam� ou�

armazenem�conjuntos�de� reativos�destinados�a�diferentes�análises�do�diagnóstico�médico;� fabriquem�ou�armazenem�

produtos;�e�executar�tarefas�afins,�inclusive�as�editadas�no�respectivo�regulamento�da�profissão.�

�

MÉDICO�VETERINÁRIO:�

Prestar� assessoramento� técnico� aos� criadores� do� Município,� sob� o� modo� de� tratar� e� criar� os� animais;� planejar� e�

desenvolver�campanhas�de�serviços�de� fomento;�atuar�em�questões� legais�de�higiene�dos�alimentos�e�no�combate�às�

doenças�transmissíveis�dos�animais;�estimular�o�desenvolvimento�das�criações�já�existentes�no�Município,�bem�como�a�

implantação�daquelas�economicamente�mais�aconselháveis;�instruir�os�criadores�sobre�problemas�de�técnica�pastoril;�

realizar�exames,�diagnósticos�e�aplicação�de�terapêutica�médica�e�cirúrgica�veterinária;�atestar�o�estado�de�sanidade�de�

produtos� de� origem� animal;� fazer� a� vacinação� anti-rábica� em� animais� e� orientar� a� profilaxia� da� raiva;� pesquisar�

necessidades� nutricionais� dos� animais;� estudar� métodos� alternativos� de� tratamento� e� controle� de� enfermidades� de�

animais;�responsabilizar-se�por�equipes�auxiliares�necessárias�à�execução�das�atividades�próprias�do�cargo�e�executar�

tarefas�afins,�inclusive�as�editadas�no�respectivo�regulamento�da�profissão�de�conformidade�com�a�lei.�

�

�
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AUXILIAR�DE�CONSULTÓRIO�DENTÁRIO:��

Participar� do� treinamento� e� capacitação� de� Auxiliar� em� Saúde� Bucal� e� de� agentes� multiplicadores� das� ações� de�

promoção�à�saúde;�Participar�das�ações�educativas�atuando�na�promoção�da�saúde�e�na�prevenção�das�doenças�bucais;�

Participar� na� realização� de� levantamentos� e� estudos� epidemiológicos,� exceto� na� categoria� de� examinador;� Ensinar�

técnicas�de�higiene�bucal�e� realizar�a�prevenção�das�doenças�bucais�por�meio�da�aplicação�tópica�do� flúor,�conforme�

orientação� do� cirurgião-dentista;� Fazer� a� remoção� do� biofilme,� de� acordo� com� a� indicação� técnica� definida� pelo�

cirurgião-dentista;� Supervisionar,� sob� delegação� do� cirurgião-dentista,� o� trabalho� dos� auxiliares� de� saúde� bucal;�

Realizar�fotografias�e�tomadas�de�uso�odontológicos�exclusivamente�em�consultórios�ou�clínicas�odontológicas;�Inserir�

e�distribuir�no�preparo�cavitário�materiais�odontológicos�na�restauração�dentária�direta,�vedado�o�uso�de�materiais�e�

instrumentos�não� indicados�pelo�cirurgião-dentista;�Proceder�à� limpeza�e�à�anti-sepsia�do�campo�operatório,�antes�e�

após� atos� cirúrgicos,� inclusive� em� ambientes� hospitalares;� Remover� suturas;� Aplicar� medidas� de� biossegurança� no�

armazenamento,�manuseio�e�descarte�de�produtos�e�resíduos�odontológicos;�Realizar�isolamento�do�campo�operatório;�

Exercer� todas� as� competências� no� âmbito� hospitalar,� bem� como� instrumentar� o� cirurgião-dentista� em� ambientes�

clínicos�e�hospitalares.�

�

FONOAUDIÓLOGO:�
Compete� ao� Fonoaudiólogo� prestar� assistência� fonoaudiológica,� através� da� utilização� de� métodos� e� técnicas�

fonoaudiológicas� a� fim� de� desenvolver� e/ou� restabelecer� a� capacidade� de� comunicação� dos� pacientes,� além� das�

seguintes� atribuições:� avaliar� as�deficiências�dos�pacientes,� realizando� exames� fonéticos,� da� linguagem,� audiometria,�

além�de�outras� técnicas�próprias�para�estabelecer�plano�de�tratamento�ou�terapêutico;�elaborar�plano�de� tratamento�

dos� pacientes,� baseando-se� nos� resultados� da� avaliação� do� fonoaudiólogo,� nas� peculiaridades� de� cada� caso� e� se�

necessário�nas�informações�médicas;�desenvolver�trabalho�de�prevenção�no�que�se�refere�à�área�de�comunicação�escrita�

e�oral,�voz�e�audição;�desenvolver�trabalhos�de�correção�de�distúrbios�da�palavra,�voz,�linguagem�e�audição,�objetivando�

a�reeducação�neuromuscular�e�a�reabilitação�do�paciente;avaliar�os�pacientes�no�decorrer�do�tratamento,�observando�a�

evolução�do�processo�e�promovendo�os�ajustes�necessários�na�terapia�adotada;�promover�a�reintegração�dos�pacientes�

à�família�e�a�outros�grupos�sociais;�elaborar�pareceres,�informes�técnicos�e�relatórios,�realizando�pesquisas,�entrevistas,�

fazendo�observações�e�sugerindo�medidas�para�implantação,�desenvolvimento�e�aperfeiçoamento�de�atividades�em�sua�

área�de�atuação;�participar�da�equipe�de�orientação�e�planejamento�escolar,� inserindo�aspectos�preventivos� ligados�à�

fonoaudiologia;� participar� das� atividades� administrativas,� de� controle� e� de� apoio� referentes� à� sua� área� de� atuação;�

participar�das�atividades�de�treinamento�e�aperfeiçoamento�de�pessoal�técnico�e�auxiliar,�realizando-as�em�serviço�ou�

ministrando�aulas�e�palestras,�a� fim�de�contribuir�para�o�desenvolvimento�qualitativo�dos�recursos�humanos�em�sua�

área�de�atuação;�participar�de�grupos�de� trabalho�e/ou�reuniões�com�unidades�da�Administração�Municipal�e�outras�

entidades�públicas�e�particulares,�realizando�estudos,�emitindo�pareceres�ou�fazendo�exposições�sobre�situações�e/ou�

problemas�identificados,�opinando,�oferecendo�sugestões,�revisando�e�discutindo�trabalhos�técnico-científicos,�para�fins�

de�formulação�de�diretrizes,�planos�e�programas�de�trabalho�afetos,�direta�ou�indiretamente,�à�política�de�atendimento�

à�criança�e�ao�adolescente;�e�realizar�outras�atribuições�compatíveis�com�sua�especialização�professional�

�

AGENTE�DE�TRÂNSITO:�

Exercer�plenamente�o�poder�de�polícia�de� trânsito� em� todo�âmbito�do�Município,� direta�ou�concomitantemente�com�

convênios� firmados� pelo� Município;� Representar� a� autoridade� competente� contra� infrações� criminais� de� que� tenha�

ciência� em� razão� do� cargo;� Averiguar� denúncias� e� reclamações� relativas� à� circulação� e� o� trânsito� de� veículos,� em�

colaboração� com� a� autoridade� policial;� Realizar� estudos� para� levantamento� de� necessidades� de� melhoria� dos�

procedimentos� adotados,� em� assuntos� relativos� às� atribuições� de� suas� competências� específicas;� Emitir� pareceres� e�

relatórios�relativos�às�questões�referentes�às�suas�atribuições;�Lavrar�autuação�por�infração�de�trânsito�e�demais�atos�

correlatos�no�pleno�exercício�do�poder�de�polícia�administrativa,�nas�áreas�sob�jurisdição�do�órgão�executivo�de�trânsito�

do�município�e�naquelas�em�que�haja�convênio�com�a�autoridade�competente;�Colaborar�com�a�observância�do�Código�

de�Postura�Municipal� e� executar�demais� atividades� afins� conforme�determinação� de� seus� superiores;�Exercer�outras�

atividades�de�natureza�fiscalizadora�que�lhe�forem�atribuídas,�na�forma�da�legislação�vigente.�Executar�outras�tarefas�

correlatas�ao�cargo�e/ou�determinadas�pelo�superior�imediato.�
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BIBLIOTECÁRIO:�

I.�cumprir�e�fazer�cumprir�o�Regulamento�de�uso�da�biblioteca,�assegurando�organização�e�funcionamento;�II.�Atender�a�

comunidade�escolar,�disponibilizando�e�controlando�o�empréstimo�de�livros,�de�acordo�com�Regulamento�próprio;� III.�

Auxiliar�na�implementação�dos�projetos�de�leitura�previstos�na�proposta�pedagógica�curricular�do�estabelecimento�de�

ensino;� IV.� Auxiliar� na� organização� do� acervo� de� livros,� revistas,� gibis,� videos,� DVDs,� entre� outros;� V.� Encaminhar� à�

direção� sugestão� de� atualização� do� acervo,� a� partir� das� necessidades� indicadas� pelos� usuários;� VI.� Zelar� pela�

preservação,�conservação�e�restauro�do�acervo;�VII.Registrar�o�acervo�bibliográfico�e�dar�baixa,�sempre�que�necessário;�

VIII.Receber,� organizar� e� controlar� o� material� de� consumo� e� equipamentos� da� biblioteca;� IX.� Manusear� e� operar�

adequadamente�os�equipamentos�e�materiais,�zelando�pela�sua�manutenção;�X.�Participar�de�eventos,�cursos,�reuniões,�

sempre� que� convocado,� ou� por� iniciativa� própria,� desde� que� autorizado� pela� direção,� visando� ao� aprimoramento�

profissional� de� sua� função;� XI.� Auxiliar� na� distribuição� e� recolhimento� do� livro� didático;� XII.Participar� da� avaliação�

institucional,� conforme� orientações� da� SEED;� XIII.Zelar� pelo� sigilo� de� informações� pessoais� de� alunos,� professores,�

funcionários�e�famílias;�XIV.Manter�e�promover�relacionamento�cooperativo�de�trabalho�com�seus�colegas,�com�alunos,�

com� pais� e� com� os� demais� segmentos� da� comunidade� escolar;� XV.� Exercer� as� demais� atribuições� decorrentes� do�

Regimento�Escolar�e�aquelas�que�concernem�à�especificidade�de�sua�função.�

�

AGENTE�DE�ENDEMIAS:�
Desenvolver�e�executar�atividades�de�vigilância,�prevenção�e�controle�de�doenças�e�promoção�da�saúde,�desenvolvidas�

em�conformidade�com�as�diretrizes�do�SUS�e�sob�supervisão�do�gestor�municipal.�Efetuar�o�reconhecimento�geográfico�

das�áreas�passíveis� de�desenvolvimento�de� endemias� e�pragas�e�o� respectivo� levantamento�de� índices�de� infestação,�

para� definição� de� pontos� estratégicos� de� combate;� efetuar� o� combate� às� endemias� e� pragas,� por� meios� mecânicos,�

químicos� e� biológicos;� preencher� boletins� e� relatórios� de� suas� atividades;� outras� atividades� estabelecidas� em�

conformidade�com�as�diretrizes�do�SUS.�

�

CIRURGIÃO�DENTISTA:�
Diagnosticar� e� avaliar� clientes� e� planejar� tratamento.� Atender,� orientar� e� executar� tratamento� odontológico.�

Administrar�local�e�condições�de�trabalho,�adotando�medidas�de�precaução�universal�de�biossegurança.�1.�Diagnosticar,�

avaliar�e�planejar�procedimentos�odontológicos.�2.�Atender,�orientar�e�executar�tratamento�odontológico.�3.�Analisar�e�

interpretar� resultados� de� exames� radiológicos� e� laboratoriais.� 4.� Orientar� sobre� saúde,� higiene� e� profilaxia� oral,�

prevenção� de� cárie� dental� e� doenças� periodontais.� 5.� Orientar� e� executar� atividades� de� urgências� odontológicas.� 6.�

Participar,�conforme�a�política� interna�da� Instituição,�de�projetos,� cursos,� eventos,� convênios�e�programas�de�ensino,�

pesquisa�e�extensão.�7.�Elaborar�relatórios�e�laudos�técnicos�em�sua�área�de�especialidade.�8.�Participar�de�programa�de�

treinamento,�quando�convocado.�9.�Trabalhar�segundo�normas�técnicas�de�segurança,�qualidade,�produtividade,�higiene�

e� preservação� ambiental.� 10.� Executar� tarefas� pertinentes� à� área� de� atuação,� utilizando-se� de� equipamentos� e�

programas�de�informática.�11.�Executar�outras�tarefas�compatíveis�com�as�exigências�para�o�exercício�da�função.�

�

DENTISTA�BUCOMAXILOFACIAL:�
Exercer� as� atribuições� dispostas� na� Legislação� específica� da� profissão� de� Odontólogo� Cirurgião� Buco�Maxilo� Facial;�

Diagnosticar�e�tratar�cirurgicamente�e�coadjuvantemente�as�doenças,�traumatismos,�lesões�e�anomalias�congênitas�ou�

adquiridas� do� aparelho� mastigatório� e� anexos� e� estruturas� craniofaciais� associadas;� realizar� biópsia� de� lesões;�

tratamento�de�infecções;�erupção�cirúrgica,�reimplantação�e�transplantes�de�dentes;�cirurgia�pré-protética;�cirurgia�pré�

e� pósortodôntica;� tratamento� cirúrgico� dos� cistos,� de� doenças� das� glândulas� salivares,� das� doenças� de� articulação�

temporomandibular,� de� lesões� de� origem� traumática� na� área� bucomaxilo� facial,� de� más� formações� congênitas� ou�

adquiridas,�dos�maxilares� e�mandíbula,�dos� tumores�benignos�da�cavidade�bucal,� dos� tumores�malignos�da�cavidade�

bucal,�atuando�integrado�em�grupo�de�cancerologistas,�de�distúrbios�neurológicos,�com�manifestação�maxilo-facial,�em�

colaboração�com�neurologista�ou�neurocirurgião;�outras�atribuições�afins.�

�

�

�
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DENTISTA�PERIODONTISTA:�

Exercer� as� atribuições� dispostas� na� Legislaçãoespecífica� da� profissão� de� Odontólogo� Cirurgião� Periodontista;�

Desenvolver� avaliação� diagnóstica� e� planejamento� do� tratamento;� avaliação� da� influência� da� doença� periodontal� em�

condições� sistêmicas;� controle� dos� agentes� etiológicos� e� fatores� de� risco� das� doenças� dos� tecidos� de� suporte� e�

circundantes�dos�dentes�e�dos�seus�substitutos;�procedimentos�preventivos,�clínicos�e�cirúrgicos�para�regeneração�dos�

tecidos�periodontais�e�Periimplantares;�planejamento�e�instalação�de�implantes�e�restituição�das�estruturas�de�suporte,�

enxertando�materiais�naturais�e�sintéticos;�e,�procedimentos�necessários�à�manutenção�de�saúde;�

�

DENTISTA�PROTESISTA:�
Exercer� as� atribuições� dispostas� na� Legislação� específica� da� profissão� de� Odontólogo� Cirurgião� protesista;� realizar�

diagnóstico,� prognóstico,� tratamento� e� controle� dos� distúrbios� crâniomandibulares� e� de� oclusão,� através� da� prótese�

fixa,� da� prótese� removível� parcial� ou� total� e� da� prótese� sobre� implantes;� atividades� de� laboratório� necessárias� à�

execução�dos�trabalhos�protéticos;�procedimentos�e�técnicas�de�confecção�de�próteses�fixas,�removíveis�parciais�e�totais�

como�substituição�das�perdas�de�substâncias�dentárias�e�paradentárias,�procedimentos�necessários�ao�planejamento,�

confecção�e�instalação�de�próteses�sobre�implantes;�e,�manutenção�e�controle�da�reabilitação;�

�

EDUCADOR�FÍSICO:�
Desenvolver�atividades�físicas�e�práticas�corporais� junto�á�comunidade;� �Veicular� informação�que�visam�à�prevenção,�

minimização�dos� riscos�e�proteção�á�vulnerabilidade,�buscando�a�produção�do�autocuidado;� � Incentivar�a� criação�de�

espaços�de�inclusão�social,�com�ações�que�ampliem�o�sentimento�de�pertinência�social�nas�comunidades,�por�meio�de�

atividade�física�regular,�do�esporte�e� lazer,�das�práticas�corporais;� �Proporcionar�Educação�Permanente�em�Atividade�

Física/�Práticas�Corporais�nutrição�e�saúde�juntamente�com�as�ESF,�sob�a�forma�de�co-participação�acompanhamento�

supervisionado,� discussão� de� caso� e� demais� metodologias� da� aprendizagem� em� serviço,� dentro� de� um� processo� de�

Educação�Permanente;� � �Articular�ações,�de�forma�integrada�ás�ESF,�sobre�o�conjunto�de�prioridades�locais�em�saúde�

que�incluam�os�diversos�setores�da�administração�pública;�Contribuir�para�a�ampliação�e�a�valorização�da�utilização�dos�

espaços� públicos� de� convivência� como� proposta� de� inclusão� social;� � Identificar� profissionais� e/ou� membros� da�

comunidade� com� potencial� para� o� desenvolvimento� do� trabalho� em� práticas� corporais;� � Promover� ações� ligadas� á�

Atividade� Física/Práticas� Corporais� junto� aos� demais� equipamentos� públicos� presentes� no� território;� � Articular�

parcerias� com�outros� setores� da� área� adstrita,� junto� com� as� ESF� e� a� população,� visando� ao�melhor� uso� dos� espaços�

públicos�existentes�e�a�ampliação�das�áreas�disponíveis�para�as�práticas�corporais;���

�
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�

ANEXO VII � DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS  

(PARA TODOS OS CARGOS) 
�

� �
6.1.A� �� A� avaliação� de� títulos� terá� caráter� classificatório� e� serão� convocados� para� a� entrega� de� títulos� todos� os�
candidatos�de� todos� os� cargos,� os�APROVADOS� em� sua� totalidade� e� os�CLASSIFICADOS,� nas� vagas� oferecidas�
neste�edital�para�o�cargo,�considerando�os�critérios�de�desempate�previstos�para�a�última�posição�de�classificação,�
mesmo�que�haja�notas�idênticas.��

�
6.2.A���Os�candidatos�não�convocados�para�a�entrega�de� títulos�estarão�automaticamente�eliminados�e�não� terão�
classificação�alguma�no�concurso.�
�
6.3.A��A�avaliação�de�títulos,�de�caráter�classificatório,�valerá�8,0�(oito)�pontos,�ainda�que�a�soma�dos�valores�dos�
títulos�apresentados�seja�superior�a�esse�valor.�
�
6.4.A���Somente�serão�aceitos�os�títulos�abaixo�relacionados,�expedidos�até�a�data�da�entrega,�observados�os�limites�
de�pontos�do�quadro�a�seguir:�
�
6.5.A���Para�todos�os�cargos�do�edital,�somente�serão�aceitos�os�títulos�abaixo�relacionados,�expedidos�até�a�data�da�
entrega,�observados�os�limites�de�pontos�do�quadro�a�seguir:�

�
6.1.B���Para�os�cargos�de�nível�médio:�
�

Título� Valor/Título� Valor�Máximo�
Certificado,� devidamente� registrado,� de� conclusão� de� curso� de� ensino�
médio.�

-� -�

DECLARAÇÃO� DE� TEMPO� DE� SERVIÇO� no� cargo� pelo� qual� está�
concorrendo,� por� ano� comprovado,� desprezando� as� frações� e� não�
contabilizando� tempos� de� serviços� simultaneamente� prestados,� mesmo�
que�para�empregadores�diferentes.�

2.00/ano��
completo��

�

6,00�
�

Agente�de�Trânsito���CNH�Categoria�A/B��
Auxiliar�de�Consultório�Dentário���Curso�Técnico�na�área�do�cargo.�

1,00� 1,00�

Agente�de�Trânsito���Curso�básico�de�Primeiros�Socorros�
Auxiliar�de�Consultório�Dentário���Cursos�na�área�do�cargo�

1,00� 1,00�

TOTAL�DE�PONTOS�DOS�TÍTULOS� 8,00�
�
6.1.C���Para�os�cargos�de�nível�superior:�

�

Título� Valor/Título� Valor�Máximo�
Diploma� de� GRADUAÇÃO� OU� CERTIDÃO/DECLARAÇÃO� de�
conclusão�de�curso.�

-� -�

Certificado� ou� Declaração� de� conclusão� de� curso� de� PÓS-
GRADUAÇÃO,� em� nível� de� especialização,� acompanhado� de�
histórico�escolar,�na�área�de�formação�específica�a�que�concorre,�
com�carga�horária�mínima�de�360�horas�(carga�horária�deve�estar�
presente).�

�
�

1,75�
�

�
�

3,50�

Certificado� ou� Declaração� de� conclusão� de� curso� de�MESTRADO,�
acompanhado�de�histórico�escolar,�na�área�de�formação�específica�a�
que�concorre.�

�
2,0�

�
2,0�

TEMPO� DE� SERVIÇO� no� cargo� especificamente� pelo� qual� está�
concorrendo,�por�ano�letivo�comprovado,�desprezando�as�frações�e�
não�contabilizando�tempos�de�serviços�simultaneamente�prestados,�
mesmo�que�para�empregadores�diferentes.�

�
0,50/ano�
completo�

�
2,50�

TOTAL� 8,0�
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NÃO�é�necessário�o�envio�dos�seguintes�documentos:�
1. Certidão�de�Nascimento�/�Certidão�de�casamento;�
2. Comprovante�de�residência;�
3. Cópia�do�RG�e�CPF;�
4. Cópia�do�Título�de�eleitor�e�comprovante�de�eleição;�
5. Carteira�de�Reservista;�
�
6.5.A���Receberá�pontuação�zero�o�candidato�que�não�entregar�os�títulos�na�forma,�no�prazo,�no�horário�e�no�local�
estipulados�no�presente�edital�de�convocação�para�a�avaliação�de�títulos.�
6.5.1.A���Para�os�cargos�de�nível�médio,�somente�serão�acolhidos�como�títulos,�aqueles�cursados�e�ou�trabalhados�
após�a�data�de�conclusão�do�curso�de�ensino�médio,�de�forma�que�É�OBRIGATÓRIA�A�JUNTADA�DO�CERTIFICADO,�
DECLARAÇÃO�OU�CERTIDÃO�DE�CONCLUSÃO�DO�CURSO�DE�ENSINO�MÉDIO,� sob� pena� dos� títulos� não� serem�
contabilizados.�
6.5.2.A���Para�os�cargos�de�nível�superior,�somente�serão�acolhidos�como�títulos,�aqueles�cursados�e�ou�trabalhados�
após�a�data�de�Graduação,�de�forma�que�É�OBRIGATÓRIA�A�JUNTADA�DO�DIPLOMA�DE�GRADUAÇÃO,�sob�pena�
dos�títulos�não�serem�contabilizados.�
6.5.2.A���Os�títulos�especificados�neste�Edital�deverão�conter�timbre,� identificação�do�órgão�expedidor,�carimbo�e�
assinatura�do�responsável�e�data,�bem�como�a�devida�autenticação�em�cartório.�
6.5.3.A���Para�receber�a�pontuação�relativa�ao�título�correspondente�a�Curso�de�Especialização,�o�candidato�deverá�
comprovar�que�o�curso�de�especialização�foi�realizado�de�acordo�com�as�normas�do�Conselho�Nacional�de�Educação�
(Resolução�CNE/CES�Nº�1,�de�03�de�abril�de�2001).�Caso�não�seja�comprovado�que�o�curso�de�especialização�atendeu�
às�normas�do�Conselho�Nacional�de�Educação�(Resolução�CNE/CES�N.ºCES�n.º�1,�de�03�de�abril�de�2001),�o�título�não�
será�considerado.�
6.5.5.A���A�comprovação�do�tempo�de�serviço�no�cargo�será�mediante�apresentação�de:�
a)� Quando� o� empregador� for� Órgão� Público� de� regime� estatutário:� Certidão� de� Tempo� de� Serviço,� onde�
conste�data�de�entrada�e�de�saída,�cargo�ou�função�desempenhada,�e�seja�assinada�por�autoridade�competente,�com�
timbre�e�carimbo�do�órgão.�
b)� Quando� o� empregador� for� Órgão� Público� de� regime� celetista:� Somente,� cópia� do� contrato� constante� na�
carteira�de�trabalho.��
c)�Quando�o�empregador�for�de�iniciativa�privada:�Somente,�cópia�do�contrato�constante�na�carteira�de�trabalho.�
Não�serão�aceitos�declarações�ou�certidões�para�comprovação�de�tempo�de�serviço.�
�
6.6.A� �� No� ato� de� entrega� dos� títulos,� que� se� dará� na� sede� da� Administração� Pública�Municipal� na� sede� do�
INSTITUTO�MACHADO�DE�ASSIS,�no�endereço�que�o�1.1.1,�deste�Edital,�nos�dias�especificados�no�cronograma�de�
execução�do�certame,�o�candidato�deverá�preencher�e�assinar�o�formulário�a�ser�fornecido�pela�Administração�ou�
disposto� no� site� da� INSTITUIÇÃO,� no� qual� indicará� a� quantidade� de� títulos� apresentados.� Juntamente� com� esse�
formulário�deverá�ser�apresentada�uma�cópia,�autenticada�em�cartório,�de�cada�título�declarado.��
6.6.1.A� �� O� candidato� poderá� levar� os� documentos� originais� junto� com� suas� respectivas� cópias� para� serem�
autenticadas�pelo�funcionário�que�estiver�recebendo�a�documentação.�Os�documentos�(cópias)�entregues�não�serão�
devolvidos.�
6.6.2.A� ��Na� impossibilidade� de� comparecimento� do� candidato,� serão� aceitos� os� títulos� entregues� por� terceiros,�
mediante�apresentação�de�documento�de�identidade�original�do�procurador�e�de�procuração�simples�do�interessado,�
acompanhada�de�cópia�legível�do�documento�de�identidade�do�candidato.�
�
6.7.A���Não�serão�recebidos�documentos�originais.�
�
6.8.A���Não�serão�aceitos�documentos� ilegíveis,� como� também,�os� emitidos�via� fax,�páginas� eletrônicas�ou�outras�
formas�que�não�àquelas�exigidas�neste�edital.�
�
6.9.A� �� Todas� as� modalidades� de� títulos� somente� serão� consideradas� a� partir� da� data� de� conclusão� do� curso,�
mediante�apresentação,�junto�com�os�títulos,�de�Certidão�ou�Certificado�de�Conclusão�do�Curso�pelo�qual�o�candidato�
está�concorrendo.�
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�

FORMULÁRIO�DE�APRESENTAÇÃO�DOS�TÍTULOS�(PARA�OS�CARGOS�DE�NÍVEL�MÉDIO)�
�
�

IDENTIFICAÇÃO�DO�CANDIDATO�

�
Nome: ________________________________________________________________________________________  

 

Inscrição: _____________________________________________________________________________________  

 

Cargo: ________________________________________________________________________________________  

 

�
�
�

À� Comissão� Organizadora� da� prefeitura� municipal� de� Piracuruca-PI� para� fins� de� participação� na� prova� de� títulos,�
apresento�os�seguintes�documentos:�
�

MARQUE�SIM� OU�NÃO� DESCRIÇÃO�DO�TÍTULO� PONTOS�ALMEJADOS�
Sim�(���)�� Não�(���)�� Tempo�de�serviços�� �
Sim�(���)�� Não�(���)�� Cursos�na�área� �
Sim�(���)�� Não�(���)�� Outros�títulos�� �
Sim�(���)�� Não�(���)�� Certificado,� declaração� ou� certidão�

de� conclusão� do� curso� de� Ensino�
Médio*��

�
-�

Nº�de�documentos�entregues:�

Quantidade�de�laudas�protocoladas:�

Totalização�de�pontos:�

�
(*)�É�obrigatório�o�envio�do�Certificado,�certidão�ou�declaração�de�conclusão�de�curso�de�ensino�médio�
para�acolhimento�dos�demais�títulos.�
�
�
�
�

______________,�__________de�_____________________________�de�2017.�
�
�
�
�

__________________________________________________________________�
Visto�de�recebimento�

�
�
�

________________________________________________________�
Assinatura�do�Candidato�(a).�

�
�

 

 

 

 

 

 

 

www.pciconcursos.com.br



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACUCURA-PI 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência 

�

�

4 

 

   Edital de nº 001/2017  � Concurso Público Prefeitura Municipal de Piracuruca-PI  

FORMULÁRIO�DE�APRESENTAÇÃO�DOS�TÍTULOS�(PARA�OS�CARGOS�DE�NÍVEL�SUPERIOR�E�
PROFESSOR)�

�
�

IDENTIFICAÇÃO�DO�CANDIDATO�

�
Nome: ________________________________________________________________________________________  

 

Inscrição: _____________________________________________________________________________________  

 

Cargo: ________________________________________________________________________________________  

 

�
�
�

À� Comissão� Organizadora� da� prefeitura� municipal� de� Piracuruca-PI� para� fins� de� participação� na� prova� de� títulos,�
apresento�os�seguintes�documentos:�
�

MARQUE�SIM� OU�NÃO� DESCRIÇÃO�DO�TÍTULO� PONTOS�ALMEJADOS�
Sim�(���)�� Não�(���)�� Curso�de�Especialização�� �
Sim�(���)�� Não�(���)�� Curso�de�Mestrado�� �
Sim�(���)�� Não�(���)�� Curso�de�Doutorado� �
Sim�(���)�� Não�(���)�� Tempo�de�serviço�� �
Sim�(���)�� Não�(���)�� Diploma,�certidão�ou�declaração�de�

conclusão�de�curso*��
�
-�

Nº�de�documentos�entregues:�

Quantidade�de�laudas�protocoladas:�

Totalização�de�pontos:�

�
(*)�É�obrigatório�o�envio�do�diploma,�certidão�ou�declaração�de�conclusão�de�curso�superior�na�área�do�
cargo�para�acolhimento�dos�demais�títulos.�

�
�
�
�

______________,�__________de�_____________________________�de�2017.�
�
�
�
�

__________________________________________________________________�
Visto�de�recebimento�

�
�
�

________________________________________________________�
Assinatura�do�Candidato�(a).�

�
�
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ANEXO VIII 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO) 
�
�

�
PROCEDIMENTOS�PARA�REALIZAÇÃO�DO�TESTE�DE�APTIDÃO�FÍSICA�(SOMENTE�PARA�O�CARGO�DE�AGENTE�DE�

TRÂNSITO)�
�

VIII.�DO�TESTE�DE�APTIDÃO�FÍSICA�PARA�O�CARGO�DE�AGENTE�DE�TRÂNSITO�
�
8.1.�Todas�as�provas�do�Teste�de�Aptidão�Física�terão�caráter�eliminatório,�visando�avaliar�a�capacidade�física�do�candidato�
para� o� desempenho� das� tarefas� típicas� do� cargo� e� serão� realizadas� em� locais� a� serem� divulgados� no� site�
www.institutomachadodeassis.com.br�
�
8.2.�Serão�convocados�para�esta�fase�os�candidatos�melhor�classificados,�respeitados�os�critérios�de�desempate�deste�edital.�
�
8.3.� O� número�de� candidatos� que� serão� convocados� para� o�Teste� de�Aptidão�Física� será�de� 3� (vezes)� o� número�de� vagas�
oferecidas,�respeitando-se�a�ordem�de�classificação�nas�provas�objetivas;�
�
8.4.�O�Teste�de�Aptidão�Física�(TAF)�será�realizado�conforme�convocação�específica�a�ser�divulgada�através�da�Internet,�no�
endereço�eletrônico�www.institutomachadodeassis.com.br�e�conforme�anexo�VIII�do�Edital;��
�
8.5.�O�candidato�deverá�comparecer,�em�data�e�horário�previsto�em�cronograma�anexo,�com�trajes�apropriados�para�a�prática�
de�educação�física,�munido�de�ATESTADO�MÉDICO�ORIGINAL,�específico�para�tal�fim,�emitido�com�antecedência�máxima�de�
10�(dez)�dias�da�data�de�realização�do�teste;��
�
8.6.�No�atestado�médico,�deverá�constar,�expressamente,�que�o�candidato�esteja�APTO�para�realizar�o�Teste�de�Aptidão�Física�
deste�concurso�e�conter�data,�assinatura,�carimbo�e�CRM�do�profissional,�conforme�modelo�do�anexo�VIII.��
�
8.8.�O�candidato�que�deixar�de�apresentar�o�atestado�médico�em�conformidade�com�o�descrito�neste�Edital�será�impedido�de�
realizar�o�teste,�sendo�consequentemente�eliminado�do�concurso;��
�
8.8.�O�candidato�deverá�obter�os�índices�para�aprovação�conforme�Anexo�VII;��
�
8.9.�As�provas�do�Teste�de�Aptidão�Física�serão�as�mesmas�para�todos�os�candidatos,�tendo�em�vista�as�atribuições�específicas�
para�o�desempenho�dos�cargos�em�epígrafe;��
�
8.10.�O�candidato�realizará�o�exame�físico�em�01�(um)�único�dia;��
�
8.11.�No�dia�de�realização�da�avaliação�de�aptidão� física,�o�candidato�deverá�assinar�a� lista�de� frequência,� sob�pena�de�ser�
considerado�ausente.�
�
8.12�A�avaliação�de�aptidão�física�consistirá�da�aplicação�dos�seguintes�testes:�
�

a)�Barra�fixa�(somente�para�candidatos�do�sexo�masculino);�
b)�Teste�de�corrida�rápida�de�100m;�
c)�Impulsão�horizontal;�
d)�Corrida�de�12�minutos.�
�
8.13�Os�procedimentos�para�realização�dos�testes�de�avaliação�de�aptidão�física�estão�especificados�no�Anexo�VII�deste�Edital.�
�
8.14�Os� testes�de�avaliação�de�aptidão� física�não�ocorrerão�necessariamente�na�ordem�em�que� se�encontram�neste�Edital,�
podendo�sofrer�alteração�na�ordem�de�execução�em�função�das�condições�climáticas�ou�de�outros�fatores,�a�critério�da�banca�
examinadora.�
�
8.15�Os� casos�de�alteração�psicológica�e/ou� fisiológica� temporários� (estados�menstruais,� indisposições,� cãibras,� contusões,�
luxações,� fraturas,� pós-operatórios,� etc.)� que� impossibilitem� a� realização� dos� testes� ou� diminuam� a� capacidade� física� dos�
candidatos�não�serão�levados�em�consideração,�não�sendo�concedido�qualquer�tratamento�diferenciado.�
�
�
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8.16�O� resultado�de� cada� teste,�APTO�ou� INAPTO,� será� registrado�pelo�examinador�na�Ficha�de�Avaliação�do� candidato�ao�
terminar�a�aplicação,�quando�o�candidato�deverá�tomar�ciência�do�resultado�obtido.�
�
8.18�O�candidato�que�não�alcançar�a�marca�mínima�estipulada�na�tabela�de�avaliação�em�qualquer�um�dos�testes�físicos�não�
poderá� prosseguir� na� realização� dos� demais� testes,� sendo� logo� considerado� inapto� na� avaliação� de� aptidão� física� e,�
consequentemente,�eliminado�do�Concurso,�não�sendo�permitida�a�sua�permanência�no�local�de�realização�de�testes.�
�
8.18�Ao�final�da�avaliação�de�aptidão�física,�o�candidato�será�considerado�APTO�ou�INAPTO.�
8.18.1� Será� considerado�APTO�na� avaliação�de� aptidão� física,� o� candidato� que� realizar� todos� os� testes� e� alcançar� a�marca�
mínima�estipulada�para�cada�um�deles.�
�
8.18.2� Será� considerado� INAPTO�na�avaliação�de�aptidão� física�e,� consequentemente,� eliminado�deste�Concurso�Público,�o�
candidato�que�deixar�de�realizar�algum�dos�testes�exigidos�e/ou�não�alcançar�a�marca�mínima�em�qualquer�um�dos�testes.�
�
8.19�O�candidato�poderá�interpor�recurso�nas�datas�previstas�no�Cronograma�de�Execução���Anexo�I�deste�Edital�referente�ao�
resultado�da�avaliação�de�aptidão�física.��
�
8.20.� Não� será� permitido� o� auxílio� mútuo� entre� os� candidatos� durante� a� realização� das� provas� do� exame� físico,� sendo�
considerados�eliminados�do�concurso�àqueles�que�o�fizerem;��
�
8.21.�Recomenda-se�que�o�candidato,�para�realização�dos�exercícios� tenha� feito�sua�última�refeição�com�uma�antecedência�
mínima�de�2�(duas)�horas;��
�
8.22.� Não� caberá� ao� INSTITUTO� MACHADO� DE� ASSIS� /IMA� -� PI� ou� ao� Município� de� PIRACURUCA-PI,� qualquer�
responsabilidade�com�o�que�possa�acontecer�ao�candidato�durante�a�realização�da�prova�de�aptidão�física.�
�
�
1. TESTE�DE�BARRA�FIXA�
�
1.1�Teste�dinâmico�de�barra�fixa�(somente�para�candidatos�do�sexo�masculino)�
�
1.1.1� A� metodologia� para� a� preparação� e� a� execução� do� teste� dinâmico� de� barra� para� os� candidatos� do� sexo� masculino�
obedecerão�aos�seguintes�critérios:�
a)�Posição� inicial:�Ao�comando�"em�posição",�o�candidato�deverá� ficar�suspenso�na�barra�horizontal,�a� largura�da�pegada�
deve�ser�aproximadamente�a�dos�ombros,�a�pegada�das�mãos�poderá�ser�em�pronação�(dorsos�das�mãos�voltados�para�o�corpo�
do�executante)�ou�supinação�(palmas�das�mãos�voltadas�para�o�corpo�do�executante),�os�cotovelos�em�extensão,�não�poderá�
haver�nenhum�contato�dos�pés�com�o�solo,�todo�o�corpo�completamente�na�posição�vertical;�
b)� Execução:� Ao� comando� "iniciar",� o� candidato� deverá� flexionar� os� cotovelos,� elevando� o� seu� corpo� até� que� o� queixo�
ultrapasse�o�nível�da�barra,�sem�tocar�a�barra�com�o�queixo.�Em�seguida,�deverá�estender�novamente�os�cotovelos,�baixando�o�
seu�corpo�até�a�posição� inicial.�Esse�movimento�completo,� finalizado�com�o�retorno�à�posição� inicial,� corresponderá�a�uma�
unidade�de�execução.�
�

1.1.2�A�contagem�das�execuções�corretas�levará�em�consideração�as�seguintes�observações:�
a)�um�componente�da�banca�irá�contar�em�voz�alta�o�número�de�repetições�realizadas;�
b)� quando�o� exercício� não� atender� ao�previsto�neste�Edital,� o� auxiliar� de�banca� repetirá� o� número�do�último� realizado�de�
maneira�correta;�
c)�a�contagem�que�será�considerada�oficialmente�será�somente�a�realizada�pelo�integrante�da�banca�examinadora;�
d)�cada�execução�começa�e�termina�com�os�cotovelos�totalmente�estendidos� -�somente�aí�será�contada�como�uma�execução�
completa;�
e)�o�teste�somente�será�iniciado�com�o�candidato�na�posição�completamente�vertical�de�todo�o�corpo�e�após�o�comando�dado�
pelo�auxiliar�de�banca;�
f)� excepcionalmente� e� para� evitar� que� os� candidatos� mais� altos� toquem� os� pés� no� solo� estando� na� posição� inicial,� será�
permitida,�neste�caso,�a�flexão�dos�joelhos;�
g)�só�será�contada�a�repetição�realizada�completa�e�corretamente,�começando�e�terminando�sempre�na�posição�inicial�
h)�cada�execução�começa�e�termina�com�os�cotovelos�totalmente�estendidos� -�somente�aí�será�contada�como�uma�execução�
completa� e� correta.� A� não-extensão� total� dos� cotovelos,� antes� do� início� de� uma� nova� execução,� será� considerado� um�
movimento�incorreto,�o�qual�não�será�computado�no�desempenho�do�candidato;�
i)�o�movimento�deve�ser�dinâmico,�ou�seja,�o�candidato�não�pode�parar�para�"descansar";�
j)�o�movimento�a�ser�realizado�deve�ser�unicamente�de�flexão�e�extensão�de�cotovelos.�
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1.1.3�Não�será�permitido�ao�candidato,�quando�da�realização�do�teste�dinâmico�de�barra:�
a)�tocar�com�o(s)�pé(s)�no�solo�ou�em�qualquer�parte�de�sustentação�da�barra�após�o�início�das�execuções;�
b)�após�a�tomada�de�posição�inicial,�receber�qualquer�tipo�de�ajuda�física;�
c)�utilizar�luvas�ou�qualquer�outro�artifício�para�a�proteção�das�mãos;�
d)�apoiar�o�queixo�na�barra;�
e)� após�ultrapassar�o�queixo�em�relação�à�barra,� simplesmente� soltar� as�mãos,� em�vez�de� completar�o�movimento� com�os�
cotovelos�totalmente�estendidos;�
f)�utilizar�um�impulso�de�braços�e�tronco�para�frente�e�para�cima,�levando�o�peito�para�cima;�
g)�realizar�a�"pedalada";�
h)�realizar�o�"chute";�
i)� não� manter� o� corpo� completamente� na� posição� vertical,� com� exceção� nos� casos� em� que� o� examinador� permitir�
expressamente�a�flexão�de�joelhos,�para�evitar�os�candidatos�mais�altos�toquem�os�pés�no�solo�estando�na�posição�inicial;�
j)�estender�o�pescoço,�em�vez�de�ultrapassar�o�queixo�em�relação�à�barra�com�movimento�exclusivo�de�membros�superiores;�
l)�o�teste�será�encerrado�quando�o�candidato�perder�o�contato�das�mãos�com�a�barra,�ou�realizar�um�procedimento�proibido,�
previsto�neste�Edital.�
1.1.4�Será�concedida�uma�segunda�tentativa�ao�candidato�que�não�obtiver�o�desempenho�mínimo�na�primeira,�após�um�tempo�
não�menor�do�que�05�(cinco)�minutos�da�realização�da�tentativa�inicial.�
1.1.5�Será�eliminado�do�concurso�o�candidato�do�sexo�masculino�que�não�realizar�o�número�mínimo�de�3�repetições.�
�

Teste�dinâmico�de�barra�fixa�-�índice�mínimo:�
�

Sexo� Número�mínimo�de�repetições�

Masculino� 03�

�
�
�
2.�TESTE�DE�CORRIDA�DE�VELOCIDADE�(100�METROS)�

�
2.1.���A�Corrida�de�Velocidade�objetiva�medir�diretamente�a�velocidade�e�indiretamente�a�potência�anaeróbica�alática,�através�
do�desempenho�de�correr�100�(cem)�metros�no�menor�tempo�possível.�
2.2.A���Posição�Inicial:�Posicionamento�livre,�anterior�à�linha�de�partida.�Sugere-se�o�afastamento�antero-posterior�das�pernas�
e�leve�inclinação�do�tronco�à�frente.�
2.3.A��Procedimento:�Precedido�da�palavra��Atenção�,�o�sinal�sonoro�de�início�do�teste�será�dado�através�de�um�silvo�de�apito.�
Neste�momento,�o�candidato�deverá�deslocar-se�correndo�no�percurso� indicado,�na�maior�velocidade�possível.�O�resultado�
será�o� tempo,� em�segundo�e�centésimo�de� segundo,�decorrido�do� sinal� sonoro�de� início�do� teste�até�o�momento�em�que�o�
tronco�do�candidato�cruzar�a�linha�demarcatória�de�chegada,�completando�a�distância�de�100�(cem)�metros.�
1.1.4�Será�concedida�uma�segunda�tentativa�ao�candidato�que�não�obtiver�o�desempenho�mínimo�na�primeira,�após�um�tempo�
não�menor�do�que�05�(cinco)�minutos�da�realização�da�tentativa�inicial.�

�
Corrida�de�Velocidade��índices��

�

Sexo� Indíce�Mínimo� Tempo�máximo� Intervalo�entre�tentativas�

Masculino� 100�metros� 18�segundos� 5�minutros�

Feminino� 100�metros� 24�segundos� 5�minutros�

�
�
�
�

�
�
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3.�TESTE�DE�IMPULSÃO�HORIZONTAL�
�

3.1�A�metodologia�para�a�preparação�e�execução�do�teste�de�impulsão�horizontal,�para�os�candidatos�dos�sexos�masculino�e�
feminino,�será�a�seguinte:�

a)�Ao�comando��em�posição�,�o�candidato�deverá�se�posicionar�atrás�da�linha�de�medição�inicial�(fazendo�parte�do�valor�a�ser�

medido),�em�pé,�estático,�pés�paralelos�e�sem�tocar�a�linha;�

b)�Ao�comando��iniciar�,�o�candidato�saltará�à�frente�com�movimento�simultâneo�dos�pés.� �A�marcação�da�distância�saltada�

será�medida�a�partir�da�linha�de�medição�inicial�até�a�marca�no�solo,�de�qualquer�parte�do�corpo,�mais� próxima�da�linha�de�
medição�inicial,�deixada�pelo�candidato.�

3.2�A�marcação�levará�em�consideração�o�seguinte:�

a)�A�parte�do�corpo�que�tocar�o�solo�mais�próxima�da�linha�de�saída�será�referência�para�a�marcação;�

b)�Na�aterrissagem�com�os�pés,�o�calcanhar�do�pé�que�estiver�mais�próximo�da�linha�de�saída�será�a�referência.�

c)�Serão�concedidas�duas�tentativas�ao�candidato.�O�intervalo�mínimo�entre�a�primeira�e�a�segunda�tentativa�será�de�5�(cinco)�
minutos.�Será�considerada�a�melhor�marca�obtida�pelo�candidato�nas�duas�tentativas.�

3.3�O� candidato� poderá� optar� por� não� realizar� a� segunda� tentativa� e,� neste� caso,� será� considerada� a� pontuação� obtida� na�
primeira�tentativa.�

3.4�Não�será�permitido�ao�candidato:�

a)�receber�qualquer�tipo�de�ajuda�física;�

b)�utilizar�qualquer�equipamento,�aparelho�ou�material�de�auxílio�à�impulsão;�

c)�perder�o�contato�de�algum�dos�pés�com�o�solo�antes�da�impulsão;�

d)�tocar�com�o(s)�pé(s)�a�linha�de�medição�inicial�(salto��queimado�);�

e)�projetar�o�corpo�à�frente�com�consequente�rolamento.�

3.5�O� salto� realizado�em�quaisquer�das� condições�proibidas�no� subitem�anterior�deste�Edital� será� contado� como� tentativa,�
sendo� a� distância� saltada� desconsiderada,� e� 02� (dois)� saltos� realizados� nestas� condições� implicarão� na� eliminação� do�
candidato�do�Concurso�Público.�

3.6�Será�eliminado�o�candidato�que�não�atingir�a�distância�mínima�descrita�abaixo:�

�

DISTÂNCIA�

Sexo�masculino� Sexo�feminino�

1,80m� 1,30m�

�

4.�TESTE�DE�CORRIDA�DE�12�MINUTOS�

4.1�O�candidato,�em�uma�única�tentativa,�terá�o�tempo�de�doze�minutos�para�percorrer�a�distância�mínima�exigida,�em�local�
previamente�demarcado,�com�identificação�da�metragem�ao�longo�do�trajeto.�

4.2�A�metodologia�para�a�preparação�e�a�execução�do�teste�de�corrida�de�doze�minutos�para�os�candidatos�do�sexo�masculino�e�
feminino�obedecerão�aos�seguintes�critérios:�

a)�o�candidato�poderá,�durante�os�doze�minutos,�deslocar-se�em�qualquer�ritmo,�correndo�ou�caminhando,�podendo,�inclusive,�
parar�e�depois�prosseguir;�

b)�os�comandos�para�iniciar�e�terminar�o�teste�serão�dados�por�um�silvo�de�apito;�

c)�não�será�informado�o�tempo�que�restar�para�o�término�da�prova,�mas�o�candidato�poderá�utilizar�relógio�para�controlar�o�
seu�tempo;�

d)�ao�passar�pelo�local�de�início�da�prova,�o�candidato�será�informado�de�quantas�voltas�completou�naquele�momento,�pelo�
fiscal�de�pista;�

e)�após�soar�o�apito�encerrando�o�teste,�o�candidato�deverá�permanecer�no�local�onde�estava�naquele�momento�e�aguardar�a�
presença� do� fiscal� que� irá� aferir�mais� precisamente� a�metragem� percorrida,� podendo� continuar� a� correr� ou� caminhar� no�

sentido�transversal�da�pista�(lateralmente),�no�ponto�em�que�se�encontrava�quando�soou�o�apito�de�término�da�prova.�
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4.3�Não�será�permitido�ao�candidato,�quando�da�realização�do�teste�de�corrida�de�12�minutos:�

a)�dar�ou�receber�qualquer�tipo�de�ajuda�física�(como�puxar,�empurrar,�carregar,�segurar�na�mão�etc.);�

b)�deslocar-se,�no�sentido�progressivo�ou�regressivo�da�marcação�da�pista,�após�o�soar�do�apito�encerrando�a�prova;�

c)�não�aguardar�a�presença�do�fiscal�que�irá�aferir�mais�precisamente�a�metragem�percorrida;�

d)�abandonar�a�pista�antes�da�liberação�do�fiscal.�

4.4�Será�eliminado�do�concurso:�

a)�o�candidato�do�sexo�masculino�que�não�atingir�a�distância�mínima�de�2.000�metros,�em�12�minutos;�

b)�a�candidata�do�sexo�feminino�que�não�atingir�a�distância�mínima�de�1.600�metros,�em�12�minutos;�

c)�o�candidato�de�ambos�os�sexos�que�realizar�procedimento�proibido,�previsto�neste�Edital.�

�

Teste�de�corrida�de�12�minutos���índices�mínimos:�

Sexo� Distância�mínima�a�ser�percorrida�

Masculino� 2.000m�

Feminino� 1.600m�

�
�
�

RESUMO�DAS�ATIVIDADES�

PROVAS�
ÍNDICE�MÍNIMO� TEMPO��MÁXIMO� INTERVALOS�

ENTRE�
TENTATIVAS�

�

HOMEM�
�

MULHER�
�

HOMEM�
�

MULHER�

1ª� Barra�fixa�(somente�para�homens)� 03�repetições� -�
�

Sem�limites�
Mínimo�5�
minutos�

2ª� Teste�de�corrida�12�minutos� 2.000m� 1.600m� 12�min� 12�min� -�

3ª� Teste�de�Impulsão�Horizontal� 1,80m� 1,30m� Sem�limites� 5�minutos�

4ª� Corrida�de�Velocidade� 100�metros� 100�metros� 18�seg.� 24�seg.�
Mínimo�5�
minutos�

�
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MODELO�DO�ATESTADO�MÉDICO�
�

A�T�E�S�T�A�D�O�

�

Atesto� que�

______________________________________________________________________________________________________,�

Carteira�de�Identidade�nº______________________,�Órgão�Expedidor:_________________________,�está�APTO(A)�

a�realizar,�sem�restrições,�os�04�(quatro)�testes�da�avaliação�de�aptidão�física,�descritos�no�Anexo�

VIII�do�Edital�_______/2017,�do�Concurso�Público�Prefeitura�Municipal�de�PIRACURUCA-PI,�sendo:�

�

Teste�1���Barra�fixa�

Teste�2���Corrida�de�Velocidade�de�100�metros�

Teste�3�-�Impulsão�horizontal�

Teste�4�-�Corrida�de�12�minutos�

�

�

�

Piracuruca�(PI),�_______________de�____________________________de�2017.�

�

�

Nome�legível�do�médico�responsável:�_______________________________________________________________�

CRM:�___________________________�

�

�

___________________________________________________�

(Assinatura�e�carimbo�do�médico)�

 

�
�
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