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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA, Estado de Minas Gerais, cumprindo as 
exigências da Portaria Nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 e em conformidade com 
Leis e Decretos Municipais em vigor, torna público o Edital de Abertura para Seleção 
Pública de Provas destinada ao preenchimento de vagas nos cargos aqui 
especificados, que será regida pela Lei Orgânica Municipal, pela Constituição Federal 
e pelas regras estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1. A Seleção Pública será organizada e executada pelo INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL, 
doravante denominado IAN.  
 

1.2. Para acompanhamento e coordenação desta Seleção Pública, o Prefeito nomeou uma 

Comissão Especial.   

 
1.3. A presente Seleção Pública destina-se ao preenchimento de vagas para os cargos 
discriminados no subitem 2.4 deste Edital. 
 
1.4. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e demais publicações referentes às etapas 
desta Seleção Pública estarão disponíveis no site do IAN (www.ian.org.br), na Associação 
Mineira de Municípios-AMM e em veículos de comunicação, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato o acompanhamento de tais publicações, não podendo ser alegado, pelo 
candidato, qualquer espécie de desconhecimento, sendo exclusivamente responsável por 
eventuais prejuízos gerados pela falta de informação. 
 

1.5. As informações sobre a presente Seleção Pública poderão ser prestadas pelo IAN através 
do telefone (21) 35492361 ou do e-mail contato@ian.org.br, sendo que, após o resultado final 
do processo, divulgado pelo IAN, as informações referentes a esta Seleção Pública serão de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG.  

1.6. Os candidatos aprovados e convocados estarão submetidos ao Regime de Contratação 

Temporária.   

 

1.7. O prazo de validade desta Seleção Pública será de 1 (um) ano, a contar da data da 

publicação da sua Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

Administração. 
 

1.8. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, nas legislações vigentes, nos avisos, nos comunicados, 

nas erratas e nos editais complementares que vierem a ser publicados, NÃO cabendo, 

portanto, alegação de desconhecimento de qualquer regra estabelecida para a Seleção Pública 

a que se refere este Edital. 

http://www.ian.org.br/
mailto:contato@ian.org.br
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1.9. Será ELIMINADO deste Processo Seletivo Público, sem prejuízo das ações penais cabíveis, 
o candidato que burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital, bem 
como aquele que tratar com descortesia qualquer uma das pessoas envolvidas na aplicação 
das provas. 
 
1.10. A inexatidão de informações, irregularidades ou falsidades nos documentos, verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição 
do candidato com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal. 
 
1.11. NÃO haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para as provas, nem será permitida 
a realização de provas fora dos locais e horários previamente estabelecidos neste Edital. O 
candidato ausente, seja qual for o motivo, em qualquer das fases, será automaticamente 
ELIMINADO desta Seleção Pública. 
 
1.12. Legislações e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após 
a publicação deste Edital, NÃO serão objetos de avaliação nas provas de conhecimentos. 
 
1.13. A convocação dos candidatos obedecerá à ordem da listagem de Classificação Final. 
 
1.14. O Resultado Final desta Seleção Pública e a sua Homologação serão publicados no site do 
IAN (www.ian.org.br), na Associação Mineira de Municípios-AMM e em veículos de 
comunicação.  
 
1.15. Caberá ao Prefeito do Município de Pirapetinga/MG a Homologação desta Seleção 
Pública.  

1.16. Todas as publicações referentes a esta Seleção Pública estarão disponíveis no site do IAN 
(www.ian.org.br).durante), e durante todo o seu prazo de validade. 

1.17. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 
candidatos, NÃO havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de 
documentos após as datas estabelecidas. 

1.18. Para efeitos dos prazos estipulados neste Edital, serão considerados o Horário de Brasília 
e a data da postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.   
 
1.19. A Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG e o IAN NÃO se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas ou outros materiais impressos/digitalizados referentes aos conteúdos 
das provas deste Processo Seletivo, ou por quaisquer informações que estejam em desacordo 
com o disposto neste Edital. 
 
1.20. NÃO haverá isenção total ou parcial de pagamento de taxa de inscrição, NEM RESERVA 
de vagas para pessoas com deficiência. 
 
1.21. As pessoas portadoras de deficiência poderão participar desta Seleção Pública, mas em 
condições de igualdade com os demais candidatos. 

http://www.ian.org.br/
http://www.ian.org.br).durante/
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2. DAS VAGAS E ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS 

 

2.1. Esta Seleção Pública destina-se ao preenchimento das vagas referentes aos cargos 
constantes do subitem 2.4 deste Edital, com vagas já existentes e que vierem a existir dentro 
do prazo de validade indicado no subitem 1.7.   
 
2.2. As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo I deste Edital.  
 
2.3. Sem prejuízo das atribuições gerais dos cargos constantes do Anexo I, os candidatos serão 
aferidos conforme os respectivos Conteúdos Programáticos constantes do Anexo II deste 
Edital. 
 
2.4. Os cargos, as vagas, os requisitos, a carga horária, os vencimentos mensais e os valores 
das inscrições são os estabelecidos nos quadros a seguir: 
 
 

 
 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
Cargo 

 
Vagas 

 
Vagas 
PPD 

 
Requisitos 
Específicos 

 
Carga  

Semanal 

 
Salários  

(R$) 

 
 Inscrição 

(R$) 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

 
27 

 
- 

Ensino 
Fundamental 

 
40 horas 

 
1.014,00 

 
55,00 

Agente de 
Combate a 
Endemias 

 
05 

 

 
- 

Ensino 
Fundamental 

 

 
40 horas 

 
1.014,00 

 
55,00 

NÍVEL MÉDIO 

 
Cargo 

 
Vagas 

 
Vagas 
PPD 

 
Requisitos Específicos 

 

 
Carga 

Semanal 

 
Salários 

(R$) 

 
Inscrição  

(R$) 

Técnico em 
Saúde Bucal 

 
02 

 
 
- 
 

Ensino Médio com 
registro no CRO como 
TSB  
 

 
40 horas 

 
958,50 

 
65,00 

Auxiliar em 
Saúde Bucal 

 

 
04 

 
 
- 

Ensino Médio com 
registro no CRO como 
ASB  
 

 
40 horas 

 
937,00 

 
65,00 

Técnico em 
Enfermagem 

 

 
04 

 
 
- 
 

Ensino Médio e registro 
no COREN como Técnico 

em Enfermagem 
 

 
40 horas 

 
937,00 

 
65,00 
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ESF = ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

PPD = PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. 
CRM = CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. 
CRO = CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 
COREN = CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. 
 
2.5.  Se as atribuições do cargo exigirem o registro no órgão de classe competente, os 
candidatos aprovados deverão apresentá-lo, no momento da contratação, com o comprovante 
de quitação da anuidade. 
  
2.6. O vencimento dos cargos tem como base o mês de maio do ano de 2017. 

2.7. Será permitido ao candidato efetuar mais de uma inscrição nesta Seleção Pública, desde 

que NÃO haja coincidência nos turnos de aplicação das provas, devendo, para tanto, realizar as 

inscrições para cada cargo, bem como pagar as respectivas taxas de inscrição. 

2.8. Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão, no ato da inscrição, 

optar pela área da comunidade em que desejam atuar, dentre as oferecidas no subitem 2.10 

deste Edital.  

2.8.1. Para os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde será exigido que, quando 

da contratação, residam na respectiva área de atuação de sua opção. 

2.9. O preenchimento das vagas do cargo de Agente Comunitário de Saúde se dará de acordo 

com a opção de área de atuação escolhida pelo candidato no ato de sua inscrição nesta 

Seleção Pública.  

 2.10. As vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde serão distribuídas dentre as 

diversas áreas de atuação no Município de Pirapetinga/MG, a saber: 

NÍVEL SUPERIOR 

Cargo Vagas Vagas 
PPD 

Requisitos Específicos Carga 
Semanal 

Salários 
(R$) 

Inscrição 
(R$) 

 
Médico ESF 

 
02 

 
- 

Ensino Superior em 
Medicina com registro 

no CRM 

 
40 horas 

 
8.000,00 

 
95,00 

Cirurgião-
Dentista ESF 

 
04 

 
- 

Ensino Superior em 
Odontologia com 
registro no CRO 

 
40 horas 

 
2.982,00 

 
95,00 

Enfermeiro 
ESF 

 
04 

 
- 

Ensino Superior em 
Enfermagem com 
registro no COREN 

 
40 horas 

 
2.650,22 

 
95,00 
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2.11. Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde terão uma classificação por 

área de atuação em que se inscreveu e uma classificação geral no cargo. 

2.12. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados, de acordo com a conveniência da 
Administração, nas Estratégias Nacionais de Saúde mantidas pelo Governo Federal e 
executadas pela Prefeitura Municipal. 
 
2.13. Os candidatos aprovados nesta Seleção Pública serão convocados, observada 
estritamente a ordem de classificação nos cargos e nas áreas de atuação de atuação (no caso 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde), para realização de procedimentos pré-
admissionais, compreendendo a comprovação de requisitos e a apresentação de exames 
médicos.  
 
2.14. Conforme a necessidade e a conveniência da Administração Municipal, no caso de não 
haver candidatos classificados em uma determinada área de atuação e permanecer a 
necessidade de preenchimento de vagas, o candidato aprovado poderá ser convocado para 
atuar em uma das áreas da comunidade do território adstrito do qual se inscreveu, observada 
a ordem de classificação geral do cargo, devendo, para tanto, preencher os requisitos 
específicos para a atuação na nova área. 
 
2.15. A aceitação do candidato à convocação citada no subitem 2.14 tem caráter irreversível, 
uma vez que o candidato passará a figurar na listagem de classificação da área de atuação para 
a qual foi convocado, sendo excluído da classificação da área de atuação que originalmente 
escolhera no ato de sua inscrição. 
 
3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 
3.1. O candidato aprovado na Seleção Pública de que trata este Edital será investido no cargo, 
se atendidas todas as exigências mínimas a seguir: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade 
de direitos e obrigações civis, e gozo dos direitos políticos (Decreto nº. 70.436, de 18 de Abril 
de 1972, Constituição Federal - § 1° do Art. 12 de 05 de Outubro de 1988 e Emenda 
Constitucional n.º 19, de 04 de Junho de 1998 - Art. 39). 
 
b) Estar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado.  
 
c) Ser eleitor e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. 
 
d) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar. 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO Nº DE VAGAS 

Área I - ESF 01 07 

Área II - ESF 02 07 

Área III - ESF 03 06 

Área IV - ESF 04 07 
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e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação. 
 
f) NÃO possuir antecedentes criminais.  
 
g) NÃO ter sido demitido por justa causa em órgão público federal, estadual ou municipal. 
 
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica.  
 
i) Possuir e comprovar, na contratação, os requisitos específicos para o cargo. 
 
j) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital, bem como ser aprovado 
em todas as fases nele previstas. 
 
3.2. Os requisitos específicos exigidos para o exercício do cargo, conforme as tabelas do 
subitem 2.4, devem ser comprovados no ato da contratação por meio de apresentação de 
cópias autenticadas. 
 
3.3. A comprovação do curso exigido para o exercício do cargo será por meio de certificado de 
conclusão, atestando inclusive a frequência. 
 
3.4. Para efeitos de contratação, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em Exame 
Médico, conforme laudo emitido por médicos especialmente designados pela Prefeitura 
Municipal de Pirapetinga/MG, e à apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

3.5. Observado o número de vagas existentes, o candidato aprovado e classificado será 
convocado por meio de publicação do Município de Pirapetinga/MG, e comunicado por carta 
expedida com Aviso de Recebimento (AR) ou telegrama. 

3.6. O não atendimento à convocação e seus requisitos ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato, sem qualquer alegação de direitos 
futuros. 

3.7. Os candidatos às vagas de Agente Comunitário de Saúde, se convocados para assumirem o 
cargo, deverão comprovar residência na área de atuação de sua opção, conforme subitem 2.10 
deste Edital, que deverá ser mantida durante toda a execução do contrato. Esses, ainda, 
deverão cumprir as determinações contidas na Portaria Nº 2.488 de 21 de Outubro de 2011, 
na Lei Federal N° 11.350 de 5 de Outubro de 2006, e na Emenda Constitucional Nº 51 de 14 de 
Fevereiro de 2006. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. Disposições Gerais: 
 
4.1.1. As inscrições para esta Seleção Pública serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela internet, 
no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), no período das 8:00 horas do dia 19 de 
Junho de 2017 até 23:59 horas do dia 16 de Julho de 2017, observado o horário de Brasília.  
 

http://www.ian.org.br/
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4.1.2. Os valores das taxas de inscrição são os constantes do quadro do subitem 2.4 deste 
Edital de Abertura. 
 
4.1.3. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, desde que haja 
compatibilidade de horários de provas, devendo, para tanto, proceder às inscrições 
individualizadas para cada cargo desejado.  
 
4.1.3.1. Se, eventualmente, o candidato se inscrever para cargos cujas provas coincidam os 
horários, valerá a inscrição do cargo para o qual assinou a respectiva lista de presença, sendo 
vedada a mudança após a sua assinatura. 
 
4.1.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler cuidadosamente o Edital de 
Abertura, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.  
 
4.1.5. NÃO será aceita a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao 
estabelecido neste Edital.  
 
4.1.6. A inscrição do candidato está condicionada ao conhecimento e à tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, NÃO podendo alegar o desconhecimento de 
quaisquer dessas normas ou condições. 
 
4.1.7. O candidato, ao efetuar sua inscrição, NÃO poderá utilizar abreviaturas.  
 
4.1.8. NÃO será aceita a solicitação de inscrição encaminhada por fax, via postal, via correio 
eletrônico ou qualquer outro meio não previsto neste Edital. 
 
4.1.9. NÃO haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional, nem 
extemporânea. 
 
4.1.10. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, podendo a Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG ou o IAN excluir deste Processo 
Seletivo Público o candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações falsas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis. 
 
4.1.11. NÃO se admitirá a alteração da opção de cargo após o pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.2. Dos Procedimentos para a Inscrição: 
 
4.2.1. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 
 
a) acessar o site www.ian.org.br; 
 
b) localizar no site o link relacionado ao Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de 
Pirapetinga/MG; 
 
c) baixar e ler cuidadosamente o Edital de Abertura referente ao Processo Seletivo; 

http://www.ian.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG  
 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017  
 

EDITAL DE ABERTURA  
 

8 
 

 
d) preencher corretamente a ficha de inscrição; 
 
e) transmitir os dados; 
 
f) imprimir o boleto bancário; 
 
g) efetuar o pagamento do boleto bancário até a data limite constante deste Edital. 
 
4.2.2. Após a data limite do prazo de inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário NÃO 
estarão mais disponíveis no site do IAN.  
 
4.2.3. Para efetuar a inscrição são imprescindíveis o Registro Geral (RG) e o Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) do candidato. 
 
4.2.4. No ato da inscrição, NÃO serão solicitados os documentos comprobatórios constantes 
do subitem 3.1 deste Edital de Abertura, sendo necessária a apresentação desses documentos 
apenas na fase de contratação.   
 
4.2.5. Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação online, o 
candidato deverá imprimir o boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
em qualquer agência bancária ou casas lotéricas, até o dia do vencimento impresso no boleto.  
 
4.2.6. Para o pagamento do valor da taxa de inscrição SOMENTE será utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição. 
 
4.2.7. O recibo de pagamento será o único comprovante válido de que o candidato realizou 
sua inscrição neste Processo Seletivo Público. 
 
4.2.8. A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento 
da taxa de inscrição.  
 
4.2.9. NÃO será aceita a inscrição cujo pagamento seja realizado por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta, 
agendamento eletrônico, cheque ou qualquer outro meio que não o especificado neste Edital. 
 
4.2.10. O IAN e a Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG NÃO se responsabilizam por 
qualquer problema de ordem técnica de computadores de candidatos, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
 
4.2.11. O candidato inscrito por terceiros assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento do requerimento de inscrição. 
                                                                                                                                                                                         
4.2.12. NÃO haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior ao 
fixado ou em duplicidade.  
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4.2.13. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até a data de vencimento 
constante do seu boleto, poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia 
subsequente ao término das inscrições, isto é, até o dia 17 de Julho de 2017.  
 
4.2.14. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo Público NÃO 
for realizado. 
 
4.2.15. NÃO haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.3. Do Deferimento das Inscrições: 
 
4.3.1. A partir do dia 24 de Julho de 2017, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico 
do IAN (www.ian.org.br), na opção inscrições homologadas (efetivadas), se os dados da sua 
inscrição foram recebidos e o pagamento processado.  
 
4.3.2. As informações referentes à data, ao horário, ao local de realização das provas (nome do 
estabelecimento, endereço e sala), assim como as orientações para realização das provas, 
estarão disponíveis, a partir da data prevista de 31 de Julho de 2017, no site do IAN 
(www.ian.org.br), devendo o candidato efetuar devidamente a impressão do Cartão de 
Confirmação de Inscrição (CCI). As informações também poderão ser obtidas através da 
Central de Atendimento do IAN, através do e-mail (contato@ian.rg.br) ou do telefone (21) 
35492361. 
 

4.3.3. Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que 

sua inscrição não foi aceita, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do IAN 

através do e-mail contato@ian.org.br  ou pelo telefone (21) 35492361, no horário de 9:00 h 

até 17:00 h, considerando-se o horário de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 04 de 

Agosto de 2017.  

 

4.3.4. Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 4.3.3 deste Edital NÃO serão 

considerados, prevalecendo para o candidato as informações contidas no Cartão de 

Confirmação de Inscrição (CCI) e a situação de inscrição do mesmo, posto que é dever do 

candidato verificar a confirmação de sua inscrição na forma estabelecida neste Edital. 

 

4.3.5. Eventuais erros referentes a nome, documento de identidade e data de nascimento, 

deverão ser comunicados apenas no dia e na sala de realização das Provas Objetivas. 
 
4.3.6. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) NÃO será enviado ao endereço informado 
pelo candidato no ato da inscrição. É de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário 
determinado.  
 
4.3.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da 
taxa de inscrição, que será realizada através de pagamentos efetuados na rede bancária por 

http://www.ian.org.br/
http://www.ian.org.br/
mailto:contato@ian.rg.br
mailto:contato@ian.org.br
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meio de boleto bancário, e respectiva comprovação de pagamento pelas instituições 
bancárias. 
 
4.3.8 Caso a inscrição não seja homologada (efetivada), o candidato deverá enviar e-mail para 
contato@ian.org.br com o comprovante de pagamento e a cópia da ficha de inscrição. 

 
4.3.9. Inscrições realizadas em desacordo com o disposto neste Edital serão consideradas 
inválidas, verificada a irregularidade a qualquer tempo, e sem direito a ressarcimento da taxa 
porventura paga pelo candidato. 
 
5. DAS REGRAS GERAIS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

5.1 Os portadores de necessidades especiais, assim entendidos aqueles que se enquadram nas 

categorias discriminadas no artigo 40 do Decreto Federal Nº 3.298/99 e suas alterações, têm 

assegurado o direito de inscrição na presente Seleção Pública, desde que a necessidade 

especial seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorrem. 

 
5.2. NÃO serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.  
 
5.3. NÃO haverá reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência. 
 
5.4. Durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato portador de 
deficiência, além de observar os procedimentos descritos neste item 5 do Edital, deverá 
informar que é portador de deficiência e o tipo de deficiência, observado o disposto no artigo 
4º do Decreto Federal 3.298/99 e na Súmula Nº 377 do STJ; e informar também a forma de 
adaptação de sua prova, quando necessária essa adaptação. 
 
5.5. Para assegurar o atendimento diferenciado, o candidato portador de deficiência deverá 
enviar Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais (Anexo III), via SEDEX ou 
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), ao INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL - 
IAN, localizado na Rua Visconde de Inhaúma, 134, salas 1614 a 1617, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 20091-007, colocando na parte externa do envelope o nome do processo seletivo, nome 
completo do candidato, nº da inscrição e CPF. A tempestividade do envio da documentação 
será atestada pela data de postagem do envelope que a contiver. 
 
5.6. O candidato portador de deficiência, além do envio do Requerimento de Prova Especial ou 
de Condições Especiais (Anexo III), deverá assinalar no Formulário Eletrônico de Inscrição a 
condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.  
 
5.7. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato portador de 
deficiência atenderá a legislação específica, e estará condicionada à possibilidade técnica de 
atendimento examinada pelo IAN. 
 
5.8. Os candidatos portadores de deficiência participarão desta Seleção Pública em igualdade 
de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação 

mailto:contato@ian.org.br
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e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 41 do Decreto Nº 3.298/99. 
 
5.9. O candidato com deficiência visual deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de 
inscrição, o tipo de prova especial de que necessitará. 
 
5.10. Aos deficientes visuais que solicitarem prova especial em braile serão oferecidas provas 
nesse sistema, e suas respostas serão transcritas para a Folha de Respostas por um fiscal 
designado para tal finalidade. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban. 
 
5.11. Aos candidatos com deficiência de baixa visão que solicitarem prova especial ampliada, 
serão oferecidas provas confeccionadas de acordo com o solicitado no ato da inscrição. O 
candidato deverá indicar, no momento da inscrição, o tamanho da fonte da sua prova 
ampliada. O candidato que não indicar o tamanho da fonte terá sua prova elaborada na fonte 
24. 
 
5.12. Aos candidatos com deficiência visual, que solicitarem prova especial por meio da 
utilização de software, serão oferecidos computadores com o software NVDA disponível para 
uso durante as provas. Na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador 
ou no software, será disponibilizado ao candidato um fiscal ledor para a leitura de sua prova. 
 
5.13. O candidato com deficiência auditiva deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de 
inscrição, se necessitará de: 
 
a) intérprete de LIBRAS; 
 
b) autorização para utilização de aparelho auricular. 
 
5.14. O candidato com deficiência física deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de 
inscrição, se necessitará de: 
 
a) mobiliário adaptado; 
 
b) auxílio no manuseio da prova e na transcrição das respostas. 
 
5.15. Os candidatos que se declararem portadores de necessidades especiais, se convocados 
para a realização dos procedimentos pré-admissionais, deverão submeter-se à perícia médica 
promovida pela Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG, que verificará sobre a sua 
qualificação como portador de necessidades especiais ou não, bem como sobre o grau de 
deficiência incapacitante para o exercício do cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto nº. 
3.298/99. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do 
candidato, observada a compatibilidade da necessidade especial da qual é portador com as 
atribuições do cargo. 
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5.16. O candidato portador de necessidades especiais, reprovado na perícia médica em virtude 

de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será ELIMINADO desta 

Seleção Pública. 
 
6. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA LACTANTES 
 
6.1. A candidata que seja lactante deverá declarar essa condição no formulário de inscrição, 
para que sejam tomadas as providências necessárias. 
 
6.2. Nos horários destinados à amamentação, a lactante poderá retirar-se temporariamente 
de sua sala de provas, e será acomodada em local específico reservado pelos coordenadores 
do IAN. 
 
6.3. NÂO haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  
 
6.4. O filho em período de amamentação deverá estar acompanhado de somente 1 (um) 
adulto responsável por sua guarda, e indicado pela candidata no dia das provas.  
 
6.4.1. A coordenação do IAN indicará local apropriado para a permanência temporária do 
adulto responsável pela guarda do filho da lactante. 
 
6.5. Ao acompanhante NÃO será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos 
citados no subitem 7.42 deste Edital. 
 
6.6. Durante a amamentação, sem o material de provas e sem a presença do acompanhante, a 
candidata será acompanhada por um fiscal do sexo feminino, que garantirá que sua conduta 
esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 
 
6.7. A candidata na condição especial de lactante, e sem acompanhante, NÃO realizará as 
provas, salvo se dispensar o direito de amamentar durante o período de provas. 
 
6.8. O IAN e a Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG NÃO se responsabilizam pela criança no 
caso de a candidata não levar um acompanhante responsável pela guarda da criança, e a 
ausência desse acompanhante pode ocasionar a ELIMINAÇÃO da candidata nesta Seleção 
Pública.  
 
6.9. Excetuada a situação prevista no subitem 6.4 deste Edital, NÃO será permitida a 
permanência de qualquer acompanhante ou pessoa estranha ao processo nas dependências 
do local de realização das provas. 
 
7. DAS PROVAS OBJETIVAS  
 
7.1. A Seleção Pública de que trata este Edital será composta por Provas Objetivas, do tipo 
múltipla-escolha, para os cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior. 
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7.2. As Provas Objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Pirapetinga-MG com 
data inicialmente prevista para o dia 13 de Agosto de 2017 (domingo), em dois turnos, de 
acordo com a seguinte tabela: 

 
7.3. O tempo de duração das Provas Objetivas será de 3 (três) horas, incluído o tempo de 
leitura das instruções e de preenchimento da Folha de Respostas, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a observância dos horários estabelecidos. 
 
7.4. As Provas Objetivas, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, visam 
avaliar o grau de conhecimentos gerais do candidato, bem como a capacidade de análise, 
entendimento e interpretação de informações, além de avaliar os conhecimentos técnicos 
específicos dos respectivos cargos.   
 
7.5. As Provas Objetivas terão caráter eliminatório e classificatório, sendo constituídas 
conforme os quadros a seguir: 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORÁRIO CARGOS 

Manhã – 9:00 às 12:00 

(Horário de Brasília) 

Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Agente 

Comunitário de Saúde. 

Tarde – 14:00 às 17:00 

(Horário de Brasília) 

Agente de Combate a Endemias, Auxiliar em Saúde Bucal, 

Médico ESF, Enfermeiro ESF, Cirurgião-Dentista ESF.  

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
Cargos 

 
Tipo de 
Prova 

 
Disciplinas 

 
Nº de 

Questões 

 
Valor 
por 

Questão 

 
Pontuação 
Mínima de 
Aprovação 

 

 
Especificação 

da Prova 

 
 

Agente 
Comunitário 

de Saúde   

 
 
 

Objetiva  

 
Português 

 
Matemática 

 
Específica 

 
10 

 
10                                                          

 
10                    

 
1 ponto 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 
 

20 pontos 

 
 

Classificatória 
e Eliminatória 

 

 
Agente de 
Combate a 
Endemias 

 
 
 

Objetiva 

 
Português 

 
Matemática 

 
Específica 

 
10 

 
10 

 
10 

 
1 ponto 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 
 

20 pontos 

 
 

Classificatória 
e Eliminatória 
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NÍVEL MÉDIO TÉCNICO  

 
Cargos 

 
Tipo de 
Prova 

 
Disciplinas 

 
Nº de 

Questões 

 
Valor 
por 

Questão 

 
Pontuação 
Mínima de 
Aprovação 

 

 
Especificação 

da Prova 

 
 

Técnico em 
Enfermagem 

 
 
 

Objetiva 

 
Português 

 
Rac. Lóg. 

 
Específica 

 
10 

 
10 

 
10 

 
1 ponto 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 
 

20 pontos 

 
 

Classificatória 
e Eliminatória 

 
 

Auxiliar em 
Saúde Bucal 

 
 
 

Objetiva 

 
Português 

 
Rac. Lóg. 

 
Específica 

 
10 

 
10 

 
10 

 
1 ponto 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 
 

20 pontos 

 
 

Classificatória 
e Eliminatória 

 
 
 

Técnico em 
Saúde Bucal 

 
 
 

Objetiva 

 
Português 

 
Rac. Lóg. 

 
Específica 

 

 
10 

 
10 

 
10 

 
1 ponto 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 
 

20 pontos 

 
 

Classificatória 
e Eliminatória 
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7.6. As Provas Objetivas de múltipla escolha serão compostas de 30 (trinta) questões, para 
todos os cargos, sendo que cada questão conterá 04 (quatro) alternativas, com letras A, B, C e 
D, onde uma única alternativa deverá ser assinalada pelo candidato, conforme instruções na 
Folha de Respostas. 
 
7.7. O Anexo II deste Edital detalha o conteúdo programático das Provas Objetivas. 
 
7.8. As Provas Objetivas de múltipla escolha de todos os candidatos serão corrigidas pelo 
processo de leitura óptica. 
 
7.9.  A pontuação geral das Provas Objetivas se constituirá da soma dos pontos obtidos pelos 
acertos. 
 
7.10. Estará reprovado e automaticamente ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que 
obtiver menos que 50% no somatório dos pontos obtidos na sua prova, isto é, menos que 20 
(vinte) pontos para cargos de Nível Fundamental e Médio, e 25 (vinte e cinco) pontos para 
cargos de Nível Superior, conforme as colunas de pontuação mínima dos quadros do subitem 
7.5.     
 

NÍVEL SUPERIOR 

 
Cargos 

 
Tipo de 
Prova 

 
Disciplinas 

 
Nº de 

Questões 

 
Valor por 
Questão 

 
Pontuação 
Mínima de 
Aprovação 

 
Especificação 

da Prova 

 
 

Médico ESF 

 
 

Objetiva 
 
 
 

 
Português 

 
Específica 

 
10 

 
20 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 

25 pontos 

 
Classificatória 
e Eliminatória 

 
 

 
 

Enfermeiro 
ESF 

 
 

Objetiva 
 
 
 

 
Português 

 
Específica 

 
10 

 
20 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 

25 pontos 

 
Classificatória 
e Eliminatória 

 
 

Cirurgião-
Dentista 

ESF 

 
 

Objetiva 
 
 
 

 
Português 

 
Específica 

 

 
10 

 
20 

 
1 ponto 

 
2 pontos 

 
 

25 pontos 

 
Classificatória 
e Eliminatória 
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7.11. O CARTAO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI), com o local, a sala e o horário de 
realização das provas, será emitido no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br) a partir da 
data prevista de 31 de Julho de 2017.  
 
7.12. Será publicado no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), na data prevista de 31 
de Julho de 2017, o Edital de Convocação para as Provas Objetivas, que confirma o dia, o 
horário e o local de aplicação das provas, sendo de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações no site do IAN, não podendo alegar qualquer tipo de 
desconhecimento. 
 
7.12.1. No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de provas no endereço 
eletrônico do IAN, a partir da data prevista de 31 de Julho de 2017, deverá entrar em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC pelo telefone (21) 3549-2361 ou pelo                    
e-mail contato@ian.org.br, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 09:00 às 17:00 horas 
(horário de Brasília), até o dia 04 de Agosto de 2017. 
 
7.13. O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário, turma, sala, e local 
constantes do Edital de Convocação, não podendo alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.  
 
7.14. NÃO haverá segunda chamada para a realização das provas, ficando o candidato 
retardatário ou ausente, por qualquer motivo, ELIMINADO desta Seleção Pública. 
 
7.15. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares reservados para 
realização de provas na cidade de Pirapetinga/MG, a Prefeitura Municipal e o IAN poderão 
alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade ou ônus 
quanto ao transporte e ao alojamento desses candidatos. 

 
7.16. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, número 
de inscrição ou outros dados referentes à inscrição do candidato deverão ser corrigidos pelos 
candidatos, em formulário específico para tal finalidade, no dia da aplicação das Provas 
Objetivas, na presença de um fiscal do IAN.  
 
7.16.1. O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar, exclusivamente, com 
as consequências advindas de sua omissão. 
 
7.17. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da ficha de 
inscrição, ou fazer alguma sugestão relevante, poderá efetuá-los no Termo de Ocorrência 
existente na sala de provas. 
 
7.18. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na lista de 
convocação para as Provas Objetivas afixada na entrada do local de provas, mas que 
apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste 
Edital, poderá participar deste Processo Seletivo, devendo preencher e assinar, no dia da 
prova, formulário específico disponibilizado pelo IAN.  
 

http://www.ian.org.br/
http://www.ian.org.br/
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7.19. A inclusão de que trata o subitem 7.18 será realizada de forma condicional, ou seja, 
sujeita a posterior verificação quanto à regularidade da referida inscrição. 
 
7.20. Constatada a irregularidade da inscrição, no caso previsto no subitem 7.18, a inclusão do 
candidato será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas. 
 
7.21. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência 
mínima de 1 (uma) hora do fechamento dos portões, NÃO sendo admitidos retardatários, sob 
pretexto algum, após o fechamento dos portões.  
 
7.22. Para a realização das provas, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, comparecer ao 
local de provas munido de: 
 
a) comprovante de pagamento da taxa inscrição; 
 
b) original de um dos documentos de identificação a seguir: Cédula de Identidade (RG) ou 
Registro de Identificação Civil (RIC), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CRM, CREA 
etc), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997), Passaporte, Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE), Certificado Militar, Carteira de Identidade expedida pelas Forças Armadas 
ou Forças Auxiliares;  
 
c) caneta esferográfica de tubo transparente, de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha 
macia. 
 

7.23. A partir do ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o procedimento de 

identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de identidade, da coleta 

da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo com as orientações do fiscal de sala. 

Poderá haver, inclusive, coleta da impressão digital do polegar direito dos candidatos. Caso o 

candidato esteja impedido fisicamente de colher a impressão digital do polegar direito, deverá 

ser colhida a digital do polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o fato no Termo 

de Ocorrência. 

 

7.23.1. O candidato que, por algum motivo, não permitir a coleta de impressão digital deverá 

assinar três vezes uma declaração onde assumem a responsabilidade por essa decisão. A 

recusa ao atendimento deste procedimento acarretará na ELIMINAÇÃO do candidato, sendo 

lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos demais candidatos presentes na sala de 

provas, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade. 
 

7.24. Somente será admitido na sala de provas o candidato que apresentar pelo menos um dos 
documentos de identificação discriminados na alínea “b” do subitem 7.22, em perfeitas 
condições e dentro do prazo de validade, de modo a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato.  
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7.24.1. Documentos violados, rasurados, ilegíveis ou fora do prazo de validade, NÃO serão 
considerados. 
 
7.25. O candidato não identificado será considerado ausente e NÃO fará a prova, sendo 
automaticamente ELIMINADO desta Seleção Pública. 
 
7.26. O IAN poderá proceder à identificação especial do candidato cujo documento de 
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou a qualquer outra condição.  
 
7.27. O comprovante de inscrição NÃO terá validade como documento de identidade. 
 
7.28. NÃO serão aceitos como documentos de identidade: protocolo, boletim de ocorrência, 
certidão de nascimento, título de eleitor, carteira de habilitação emitida anteriormente à Lei 
Federal Nº 9.503/97, carteira de estudante, crachá, identidade funcional de natureza pública 
ou privada, cópias dos documentos citados no subitem 7.22, ainda que autenticadas, ou 
qualquer outro documento não citado no subitem 7.22 deste Edital. 
 
7.29. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, 30 (trinta) dias. 
 
7.29.1. O candidato que realizar a prova nas condições previstas neste subitem 7.29 será, 
posteriormente, submetido à nova identificação. Caso não se comprove a sua identificação, 
estará automaticamente ELIMINADO deste Processo Seletivo Público. 
 
7.30. O horário de início das provas será definido em cada sala de aplicação, após os devidos 
esclarecimentos de sua aplicação, respeitado o tempo comum de duração das provas.  
 
7.31. NÃO haverá, na sala de provas, marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de 
início e término da prova será determinado pelo coordenador do local de provas, conforme 
estabelecido neste Edital, dando tratamento isonômico a todos os candidatos presentes. 
 
7.32. NÃO haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo de duração previsto para a 
realização das provas. 
 
7.33. Após o tempo estipulado para a realização das provas, o fiscal de sala NÃO recolherá os 
cartões de candidatos retardatários, sendo esses automaticamente ELIMINADOS deste 
Processo Seletivo. 
 
7.34. No dia da realização das provas, o candidato deverá apor sua assinatura na lista de 
presença, de acordo com aquela constante do seu documento de identidade, vedada a 
aposição de rubrica. 
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7.35. Depois de identificado e acomodado na sala de provas, o candidato NÃO poderá 
consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário 
de início das provas.  
 
7.36. É de responsabilidade exclusiva do candidato a verificação e a conferência do material de 
provas entregue pelos fiscais do IAN, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, 
arcando com qualquer prejuízo advindo de sua omissão.   
 
7.37. Durante a realização da sua prova, o candidato NÃO poderá ausentar-se da sala de 
provas sem o acompanhamento de um fiscal, nem levar para fora da sala qualquer material 
disponibilizado pelo IAN.  
 
7.38. É PROIBIDA a permanência de candidato nas dependências do local de provas portando 
qualquer tipo de arma.  
 
7.39. O candidato que, no local de provas, estiver portando, legalmente, arma de fogo, deverá 
se dirigir a um dos coordenadores do IAN para que essa arma seja acondicionada em local 
apropriado.      
 
7.40. O candidato que descumprir o disposto nos subitens 7.37, 7.38 e 7.39 deste Edital estará 
automaticamente ELIMINADO deste Processo Seletivo. 
 
7.41. Durante a realização das provas, NÃO será permitido ao candidato realizar anotações de 
informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, nem 
consultas bibliográficas de qualquer espécie, bem como NÃO poderá portar, durante a 
realização das provas, dentro ou fora da sala de provas, armas, quaisquer aparelhos 
eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, palmtop, receptor, telefone celular, 
walkman etc.), relógio de qualquer espécie, protetor auricular, boné, gorro, chapéu, e óculos 
escuros (exceto para correção visual ou fotofobia).  
 
7.41.1. O descumprimento desta instrução 7.41  implicará a ELIMINAÇÃO do candidato. 
 
7.42. O candidato que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico deverá, antes do 
início das provas: 
 
a) desligar o aparelho e desativar seu alarme; 
 
b) retirar a sua bateria (se possível); 
 
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pelos fiscais do IAN, devendo lacrar a 
embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo o tempo de realização das 
suas provas. 
 
d) colocar também nessa embalagem lacrada os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros 
ou similares, relógio de qualquer espécie, protetor auricular etc); 
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e) abrir a embalagem para retirar seus pertences apenas depois das suas provas, e fora do 
local de aplicação das provas.  
 
7.43. O candidato que não cumprir as instruções previstas no subitem 7.42 deste Edital será 
automaticamente ELIMINADO desta Seleção Pública.  
 
7.44. O IAN recomenda que os candidatos não levem para o local de provas os objetos citados 
no subitem 7.42, d, evitando possíveis transtornos.  
 
7.45. O candidato que, durante a realização das suas provas, for encontrado em qualquer das 
dependências do local de provas portando em seu bolso ou fora dele qualquer um dos objetos 
especificados no subitem 7.41, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que 
desligados, será automaticamente ELIMINADO desta Seleção Pública. 

 
7.46. O IAN e a Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG NÃO se responsabilizam pela perda, 
dano ou extravio de documentos ou objetos dos candidatos. 
 
7.47. Como forma de garantir a lisura e segurança do certame, o IAN poderá utilizar detector 
de metais durante a aplicação das provas.  
 
7.48. Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metais, portando arma ou qualquer tipo 
de aparelho eletrônico, será automaticamente ELIMINADO deste Processo Seletivo. 
 
7.49. Para a realização das Provas Objetivas, serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de 
Questões e as Folhas de Respostas personalizadas com os dados do candidato, para aposição 
da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas. 
 
7.50. O Caderno de Questões, além do conteúdo das matérias, contém, em sua capa, 
informações pertinentes ao Processo Seletivo, devendo o candidato ler atentamente essas 
instruções. 
 

7.51. Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou 
com defeito, o candidato deverá imediatamente solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não 
cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o 
cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de Questões. 
 
7.52. No dia da realização das provas NÃO serão fornecidas informações referentes a este 
Processo Seletivo, pois é dever do candidato estar ciente das normas contidas neste Edital. 
 
7.53. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em 
especial seu nome, número de inscrição, data de nascimento e número do documento de 
identidade. 
 
7.54. O candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de Respostas com 
caneta de tinta azul ou preta, que será o único documento válido para a correção da sua prova. 
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7.55. NÃO serão computadas questões não respondidas ou questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), nem emendas ou rasuras, ainda que 
legíveis. 
 
7.56. Na Folha de Respostas, o candidato NÃO deverá fazer nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
 
7.57. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
 
7.58. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e 
na capa do Caderno de Questões.  
 
7.59. Em nenhuma hipótese será admitida a troca de sala ou de local de realização das provas.   

 
7.60. Somente será permitido ao candidato sair do local de provas depois de transcorrido o 
tempo de 1 (uma) hora, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu 
Caderno de Questões ao fiscal de sala. 
 
7.61. O candidato que, por qualquer motivo, não permanecer no local de provas durante o 
período mínimo estabelecido no subitem 7.60, terá o fato registrado em Ata de Ocorrência e 
será automaticamente ELIMINADO deste Processo Seletivo Público. 
 
7.62. O candidato poderá levar o Caderno de Questões somente depois de transcorrido o 
tempo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos após o início das provas.  
 
7.63. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato 
insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar termo desistindo desta Seleção 
Pública e, caso se negue, será automaticamente ELIMINADO desta Seleção, sendo lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 
coordenador da unidade. 
 
7.64. Será automaticamente ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que: 
 
a) NÃO apresentar quaisquer dos documentos de identidade citados no subitem 7.22, alínea 
“b”, deste Edital; 
 
b) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados;  
 
c) NÃO comparecer ao local de provas conforme Edital de Convocação, seja qual for o motivo 
alegado;  
 
d) ausentar-se da sala de provas, durante a realização das mesmas, sem o acompanhamento 
de um fiscal, ou sair do local de provas antes do tempo mínimo de permanência estabelecido 
no subitem 7.60 deste Edital;  
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e) for surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, notas, 
impressos, calculadoras ou similares;  
 
f) for surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de telefone 
celular, gravador, relógio de qualquer espécie, receptor, notebook ou qualquer outro 
equipamento similar;  
 
g) estiver portando arma durante a realização das provas, ainda que possua o respectivo porte;  
 
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não 
o permitido; 
 
i) lançar mão de meios ilícitos para realizar as provas; 
 
j) NÃO devolver a Folha de Respostas e o Caderno de Questões, respeitado o disposto no 
subitem 7.60;  
 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 
l) agir com descortesia em relação a qualquer candidato ou membro da equipe encarregada da 
aplicação das provas;  
 
m) ausentar-se da sala de provas portando a Folha de Respostas ou Cadernos de Questões, 
durante o período de realização de suas provas; 
 
n) NÃO cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas; 
 
o) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer fase deste Processo Seletivo; 
 
p) NÃO permitir a coleta de sua assinatura;  
 
q) NÃO se submeter ao sistema de identificação por digital e nem à revista por detecção de 
metal, se for o caso. 
 
7.65. Se for constatado, a qualquer tempo, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de meios ilícitos, o candidato será 
automaticamente ELIMINADO deste Processo Seletivo, sem prejuízo das ações penais cabíveis. 
 
7.66. NÃO será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências 
do local de provas.  
 
7.67. Os gabaritos preliminares das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico 
do IAN (www.ian.org.br) em até 48 horas após a aplicação das provas.  
 

http://www.ian.org.br/
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7.68. Os Cadernos de Questões serão divulgados no site do IAN (www.ian.org.br) na mesma 
data de divulgação dos gabaritos preliminares, e apenas durante o prazo recursal. 
 
7.69. O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no site do IAN 
(www.ian.org.br) na mesma data de divulgação das notas das provas e da Classificação 
Preliminar, e apenas durante o prazo recursal. 
 
7.70. Os conteúdos programáticos referentes às Provas Objetivas de múltipla escolha são os 
constantes do Anexo II deste Edital. 
 
 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
8.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação mínima exigida nos 
termos deste Edital. 
 
8.2. A nota final será a soma das notas obtidas nas Provas Objetivas, para todos os cargos. 
 
8.3. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Público serão classificados em ordem 
decrescente de nota final, observado o cargo em que concorrem. 
 
8.4. Havendo empate na totalização dos pontos, terá preferência o candidato com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei 
Federal Nº  10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
 
8.5. Persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios, em ordem decrescente: 

a) maior pontuação na disciplina de Conhecimentos Específicos; 

b) maior pontuação na disciplina de Língua Portuguesa; 

c) maior pontuação na disciplina de Matemática, se houver; 

d) maior pontuação na disciplina de Raciocínio Lógico, se houver; 

e) maior idade. 

 

8.6. Persistindo, ainda, o empate, após os critérios adotados no subitem 8.5, poderá haver 
sorteio na presença dos candidatos envolvidos.  

 
8.7. Apurada a Classificação Final, esta será publicada como Resultado final deste Processo 
Seletivo Público, em ordem decrescente de pontuação. 
 
8.9. O Resultado Final deste Processo Seletivo Público será publicado no site do IAN 
(www.ian.org.br),  na Associação Mineira de Municípios e em veículos de comunicação. 
 
8.10. O candidato reprovado será excluído deste Processo Seletivo Público e NÃO constará na 
lista de Classificação Final. 
 

http://www.ian.org.br/
http://www.ian.org.br/
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9. DOS RECURSOS  
 
9.1. Será admitido recurso quanto:  
 
a) ao gabarito preliminar e às questões das Provas Objetivas; 
 
b) ao resultado preliminar das Provas Objetivas. 
 

9.2. A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet através do Sistema 

Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de 

dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, conforme disposições 

contidas no site www.ian.org.br, no link correspondente a esta Seleção Pública. 

 

9.3. Não será aceito recurso via postal, via fax, via e-mail, e outros diversos do que determina 

o subitem 9.2 deste Edital. 

 

9.4. Os recursos julgados serão divulgados no site www.ian.org.br, não sendo possível o 

conhecimento do resultado via telefone ou e-mail, não sendo enviado, individualmente, a 

qualquer recorrente o teor dessas decisões. 
 
9.5. O prazo para interposição de quaisquer recursos será de 2 (dois) dias, no horário das 9:00 
horas do primeiro dia às 16:00 horas do último dia (horário de Brasília), ininterruptamente, 
contados do primeiro dia útil posterior à data da divulgação do fato que lhe deu origem. 

 

9.6. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das 

Provas Objetivas poderá fazê-lo das 8:00 horas do dia 16 de Agosto de 2017 até as 23:59 

horas do dia 17 de Agosto de 2017, ininterruptas, em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato a esta Seleção Pública, acessando o site www.ian.org.br. 

 

9.7. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato 

se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações 

de artigos, de legislações, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda a exposição 

de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas. O candidato deverá ser 

claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 

preliminarmente indeferido. 

 

9.8. Serão rejeitados também preliminarmente os recursos enviados fora do prazo 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação de cada etapa, ou não 

fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, 

http://www.ian.org.br/
http://www.ian.org.br/
http://www.ian.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG  
 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017  
 

EDITAL DE ABERTURA  
 

25 
 

como seu nome, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos 

enviados pelo correio, fax-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital. 
 
9.9. Para interpor recurso, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IAN 
(www.ian.org.br), preencher o formulário próprio disponibilizado para recurso, imprimir e 
enviar, conforme o disposto no subitem 9.11 deste Edital. 
 
9.10. Durante o prazo do recurso contra o gabarito preliminar, o IAN disponibilizará em seu 
site (www.ian.org.br) os Cadernos de Questões das Provas Objetivas. O espelho da Folha de 
Respostas de cada candidato também será divulgado pelo site do IAN durante o prazo do 
recurso contra a Classificação Preliminar. 
 
9.11. O recurso deverá ser encaminhado diretamente ao INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL 
- IAN, via SEDEX, localizado na Rua Visconde de Inhaúma, 134, salas 1614 a 1617, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 20091-007, indicando: “RECURSO – XXXXXXXX (especificar o tipo de 
recurso)”.  
 
9.12. Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com as instruções deste Edital. 
 
9.13. A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante data de 
envio, sendo rejeitado recurso enviado fora do prazo. 
 
9.14. A pontuação correspondente à anulação de questões das Prova Objetivas, em razão do 
julgamento de recurso, será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido ou não. 
 
9.15. Quando do recurso resultar em alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de 
acordo com o gabarito oficial definitivo. 
 
9.16. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer alteração 
da classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior. 
 
9.17. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 
 
a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
 
b) fora do prazo estabelecido; 
 
c) fora da fase estabelecida; 
 
d) sem fundamentação lógica e consistente;  
 
e) contra terceiros; 
 
f) em coletivo; 
 
g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora. 

http://www.ian.org.br/
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9.18. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de 
gabarito final definitivo.  
 
9.19. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
 
9.20. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
 
9.21. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste 
Processo Seletivo.  
 
9.22. Após a análise dos recursos, será publicada no endereço eletrônico do IAN 
(www.ian.org.br) a relação dos recursos deferidos e indeferidos, procedendo-se, caso 
necessário, à reclassificação dos candidatos e à divulgação de nova lista de aprovados. 
 
9.23. Após análise de todos os recursos interpostos, será publicado o Resultado Final deste 
Processo Seletivo Público no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), na Associação 
Mineira dos Municípios e em veículos de comunicação. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

10.1.  Após a Homologação do Resultado Final desta Seleção Pública, o candidato será 

convocado para a realização da Etapa de Comprovação de Requisitos e Exames Médicos, e 

submeter-se-á à apreciação em duas fases: 

 

1ª Fase - Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos: 

 

a) cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;  

 

b) cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e comprovante de votação na última 

eleição, se à época já possuía 18 (dezoito) anos;  

 

c) cópia autenticada em cartório do CPF;  

 

d) cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou 

ainda Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);  

 

e) cópia autenticada em cartório da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 

f) cópia autenticada do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);  

 

http://www.ian.org.br/
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g) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

 

h) fotografia tamanho 3 x 4 recente, colorida; 

 

i) cópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para 

o cargo, e respectivo registro no Conselho de Classe, conforme discriminado neste Edital;  

 

j) original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade 

exigida, conforme especificação constante deste Edital;  

 

I) declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para 

demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da Prefeitura 

Municipal;  

 

m) declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de 

trabalho fora do expediente normal, em dias considerados feriados e folgas, para conclusão de 

trabalhos inadiáveis;  

 

n) declaração de antecedentes criminais;  

 

o) demais documentos, se necessários, solicitados pela Prefeitura Municipal de 

Pirapetinga/MG. 

 

2ª Fase - Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos 

os documentos solicitados na 1ª Fase.  

 

O candidato convocado deverá submeter-se a exame médico pré-admissional ou a exame 

médico específico (portadores de deficiência) a ser realizado pelo órgão de saúde indicado 

pela Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG.  

 

10.2. Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases previstas no subitem 10.1 
deste Edital, o candidato será convocado para assumir o cargo. 

10.3. O candidato, após convocado, terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar-se para a 
assinatura do contrato. 

10.4. O candidato que, por qualquer motivo, não apresentar a documentação e exames 
exigidos na 1ª e 2ª fase de convocação, conforme subitem 10.1, perderá automaticamente o 
direito à contratação. 
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10.5. O candidato aprovado, após a contratação, ficará sujeito à avaliação, onde sua eficiência 
e capacidade serão objetos de testes para o desempenho do cargo, no período de 90 
(noventa) dias. 

10.6. A Homologação desta Seleção Pública poderá ser efetuada para um único cargo, por 
alguns cargos ou pelo conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da 
Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG.  

10.7. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto ao IAN, enquanto 
estiver participando desta Seleção Pública, mediante e-mail enviado para contato@ian.org.br.  

10.7.1. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não 
atualização do seu endereço.  

10.8. A Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG e o IAN não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos causados ao candidato decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pelos Correios; 

d) correspondência recebida por terceiros. 

10.9. O candidato que desejar comprovante de comparecimento nas provas deverá solicitá-lo 
ao coordenador do local de provas. 

10.10. A organização, aplicação, correção e elaboração das provas ficarão exclusivamente a 
cargo exclusivo do IAN, assim como os pareceres referentes a recursos.  

10.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 
em Edital ou Aviso publicado. 

10.12. A Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG e o IAN se eximem das despesas com viagens 
e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando 
alteradas as datas previstas no cronograma inicial, ou reaplicação de qualquer fase, inclusive 
de provas. 

10.13. O candidato aprovado nesta Seleção Pública poderá desistir do respectivo certame 
seletivo, definitiva ou temporariamente. A desistência será feita mediante requerimento 
endereçado ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG. O 
candidato convocado pode desistir da Seleção Pública até o dia útil anterior à data da 
convocação. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará a sua classificação e 
passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos aprovados no certame, 
aguardando nova convocação, que pode ou não vir a efetivar-se no período de vigência do 
deste certame. 

mailto:contato@ian.org.br
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10.14. O candidato será considerado desistente, e será EXCLUÍDO deste Processo Seletivo, 
quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou quando manifestar sua 
desistência por escrito.   

10.15. O não atendimento pelo candidato, a qualquer tempo, de quaisquer das condições 
estabelecidas neste Edital, implicará em sua ELIMINAÇÃO deste Processo Seletivo Público. 

10.16. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão 
resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG ou pelo IAN. 
 
10.17. A Prefeitura Municipal de Pirapetinga e o IAN não emitirão Declaração de Aprovação 
neste Processo Seletivo, sendo a própria publicação da Homologação um documento hábil 
para comprovação de aprovação. 
 
10.18. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o candidato que não o fizer até o 
segundo dia útil após a publicação do mesmo. 
 
10.19. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de 
Edital de Retificação. 
 
10.20. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
10.21. Fazem parte do presente Edital:  
 
Anexo I – Descrição Sintética dos Cargos. 
  
Anexo II – Conteúdo Programático.  
 
Anexo III – Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais. 
 
Anexo IV – Cronograma. 
 
 

Pirapetinga/MG, 15 de Junho de 2017. 
 

Enoghalliton de Abreu Arruda 
Prefeito do Município de Pirapetinga/MG 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

      CARGOS                                              ATRIBUIÇÕES 

NÍVEL SUPERIOR 

Cirurgião- 
Dentista ESF 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal; realizar a atenção a saúde em saúde 
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas 
as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da 
equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 
procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias 
elementares; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção 
de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde 
Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); e participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

Enfermeiro ESF 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consulta de enfermagem, 
procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;   planejar, 
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros 
membros da equipe; contribuir, participar, e realizar atividades de educação 
permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

Médico ESF 

Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar 
consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do 
plano terapêutico do usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 
atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar 
das atividades de educação permanente de todos os membros da equipe; e participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 
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NÍVEL MÉDIO 

Auxiliar em 
Saúde Bucal 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; executar 
limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 
odontológicos e do ambiente de trabalho; auxiliar e instrumentar os profissionais nas 
intervenções clínicas; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 
membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; processar filme radiográfico; selecionar moldeiras; preparar modelos 
em gesso; manipular materiais de uso odontológico; e participar na realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 

 

Técnico de 
Enfermagem 

Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em 
saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; e 
contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. 

Técnico em 
Saúde Bucal 

Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas 
competências técnicas e legais; coordenar a manutenção e a conservação dos 
equipamentos odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes 
à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar 
ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas 
ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 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; 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar o 
acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; fazer a remoção do biofilme, de 
acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; 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 antissepsia do campo operatório, antes 
e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; e aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG  
 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017  
 

EDITAL DE ABERTURA  
 

32 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;  
cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;  
orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanhar, por meio 
de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas 
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de 
risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas 
mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; 
desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolver 
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância 
à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 
nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à dengue, malária, 
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito 
das situações de risco; e estar em contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 
doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer 
outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de 
vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo 
com o planejamento da equipe;  ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar 
em conjunto com o agente de endemias ações de controle de doenças, utilizando as 
medidas de controle adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo 
integrado de vetores, de acordo com decisão da gestão municipal.  É permitido ao ACS 
desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às 
atribuições acima. 

Agente de 
Combate a 
Endemias 

O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de 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 de cada ente 
federado. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

1. NÍVEL FUNDAMENTAL: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias. 

● Língua Portuguesa (Para TODOS OS CARGOS de Ensino Fundamental) 

1. Interpretação de pequenos textos. 2. Significado e emprego das palavras. 3. Conhecimentos 
de ortografia. 3. Regras de acentuação gráfica. 4. Reconhecimento das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, pronome, conjunção, preposição, interjeição, numeral 
e verbo.  

● Matemática (Para TODOS OS CARGOS de Ensino Fundamental) 

1. Números reais: resolução de problemas envolvendo as operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 2. Múltiplos e divisores de um número natural. 3. Razão e proporção. 
4. Regra de três simples. 5. Porcentagem. 6. Unidades de medidas de comprimento, área, 
volume, capacidade, massa e tempo. 

● Conhecimentos Específicos (Para TODOS OS CARGOS de Ensino Fundamental) 

1. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios, diretrizes 
e controle social. 2. Indicadores de saúde. 3. Sistemas de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária. 4. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento. 5. Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 
estratégico.  

2. NÍVEL MÉDIO: Técnico em Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde 
Bucal.  

● Língua Portuguesa (Para TODOS OS CARGOS de Ensino Médio) 

1. Interpretação de textos. 2. Fonologia: letra, fonema, dígrafo, ditongo, tritongo e hiato.                     
3. Ortografia. 4. Regras de acentuação. 5. Classe gramatical: substantivo, adjetivo, artigo, 
advérbio, pronome, conjunção, preposição, interjeição, numeral e verbo. 6. Análise sintática: 
sujeito, predicado, predicativo, complemento verbal, complemento nominal, adjunto 
adverbial, adjunto adnominal e aposto. 7. Agente da passiva e vocativo. 8. Concordância verbal 
e nominal. 9. Regência verbal e nominal.  10. Emprego do acento indicativo de crase.                         
11. Emprego dos sinais de pontuação. 

● Raciocínio Lógico (Para TODOS OS CARGOS de Ensino Médio) 

1. Proposições e conectivos lógicos. 2. Tabela-verdade, tautologia e contradição.                                   
3. Equivalências Lógicas. 4. Negação de proposições simples e compostas. 5. Sentenças 
abertas, quantificadores e negação de proposições quantificadas. 6. Problemas de raciocínio. 
7. Problemas de contagem.  
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● Conhecimentos Específicos (Para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM) 

1. Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do 
paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, 
administração e preparo de medicamentos. 2. Orientações pertinentes ao autocuidado, 
promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. 3. Lei do 
exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão. 4. Código de ética do profissional 
de Enfermagem. 5. Legislação do Sistema Único de Saúde. 6. Saúde Pública. 7. Noções de 
Enfermagem Médico-cirúrgica: assistência a pacientes portadores de doenças crônicas 
(hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia), assistência ao paciente 
cirúrgico e possíveis complicações, atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na recuperação 
anestésica, assim como atuar no processamento de artigos hospitalares, conhecendo as 
rotinas de esterelização, preparo de material e prevenção de infecção hospitalar. 8. Noções de 
Enfermagem Materno-Infantil: assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério, cuidados 
imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação, cuidados com 
recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabete mellitus e hipertensão 
arterial. 9. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: reconhecer situações que envolvam 
pacientes em risco de vida, auxiliando com técnicas científicas. 9. Noções básicas de 
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de 
Pirapetinga/MG. 

● Conhecimentos Específicos (Para o cargo de AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL) 

1. Odontologia social: Histórico, legislação e papel do ACD - Auxiliar de Consultório Dentário.   
2. Odontologia preventiva. 3. Higiene dentária: etiologia e controle de placa bacteriana.                       
4. Cárie e doença periodontal. 5. Prevenção de cárie e doença periodontal. 6. Flúor: 
composição e aplicação. 7. Cariostáticos e selantes oclusais. 8. Processo saúde/doença.                      
9.  Levantamentos epidemiológicos: noções de vigilância e saúde. 10. Materiais, equipamentos 
e instrumentais: manutenção e conservação. 11. Materiais dentários: forradores e 
restauradores. 12. Esterilização e desinfecção. 13. Educação em Saúde. 14. Noções de 
radiologia, odontopediatria, prótese, cirurgia, endodontia, dentística e anatomia bucal e dental 
(notação dentária). 15. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o 
que dispõe a Lei Orgânica do Município de Pirapetinga/MG. 

● Conhecimentos Específicos (Para o cargo de TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL)  

1. Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da 
cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático. 2. Conhecimento da 
fisiologia da mastigação e deglutição. 3. Reconhecimento da dentição permanente e 
temporária através da representação gráfica e numérica. 4. Características gerais e idade de 
irrupção dentária. 5. Morfologia da dentição. 6. Noções gerais de microbiologia. 7. Meios de 
proteção de infecção na prática odontológica. 8. Meios de contaminação de hepatite, Aids, 
tuberculose, sífilis e herpes. 9. Formação e colonização da placa bacteriana. 10. Higiene bucal: 
importância, definição e técnicas. 11. Doença periodontal: etiologia, classificação, 
características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. 12. Cárie dental: 
etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 
manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. 13. Uso de fluoretos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG  
 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017  
 

EDITAL DE ABERTURA  
 

35 
 

como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. 14. Técnicas radiográficas 
intrabucais clássicas e suas variações. 15. Técnicas de afiação do instrumental periodontal.  

16. Técnicas de isolamento do campo operatório. 17. Proteção do complexo dentina-polpa. 18. 
Técnicas de aplicação de materiais restauradores. 19. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. 
20. Conceitos de promoção de saúde. 21. Elaboração e aplicação de programas educativos em 
saúde bucal. 22. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento 
odontológico. 23. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. 24. Noções 
básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Pirapetinga/MG.  

3. NÍVEL SUPERIOR: Médico ESF, Enfermeiro ESF, Cirurgião-Dentista ESF. 

● Língua Portuguesa (Para TODOS OS CARGOS de Ensino Superior) 

1. Leitura, compreensão e interpretação de texto. 2. Homonímia, sinonímia, antonímia e 
paronímia. 3. Ortografia oficial – segundo o atual acordo ortográfico. 4. Acentuação gráfica.               
5. Emprego de letras. 6. Emprego do hífen. 7. Uso e função das diferentes classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, interjeição, verbo, preposição e 
conjunção. 8. Pronome: classificação, emprego, colocação e formas de tratamento.                                
9. Advérbio, preposição e conjunção: emprego e valor semântico. 10. Flexão verbal: emprego e 
valor semântico de tempos, modos e vozes verbais, correlação entre tempos verbais.                        
12. Análise Sintática. 13. Concordância verbal e nominal. 14. Regência nominal e verbal.                      
15. Ocorrência de crase. 16. Relações sintáticas e semânticas entre termos, orações e 
segmentos de texto. 16. Termos oracionais. 17. Figuras de sintaxe. 18. Colocação de termos na 
oração. 19. Equivalência e transformação de estruturas sintático-semânticas. 20. Reescrita de 
frases. 21. Emprego dos sinais de pontuação. 22. Denotação e conotação. 23. Uso e sentido 
das figuras de palavra e de pensamento.  

● Conhecimentos Específicos (Para o cargo de MÉDICO ESF)  

1. Antibioticoterapia. 2. Anemias. 3. Hipertensão arterial. 4. Diabetes. 5. Parasitoses 
intestinais. 6. Esquistossomose. 7. Cefaléias. 8. Febre de origem indeterminada. 9. Diarréias. 
10. Úlcera péptica. 11. Hepatite. 12. Hipertireoidismo. 13. Hipotireoidismo. 14. Insuficiência 
cardíaca. 15. Alcoolismo. 16. Doenças sexualmente transmissíveis. 17. Cardiopatia isquêmica. 
18. Arritmias cardíacas. 19. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 20. Dor toráxica. 21. Dor 
lombar. 22. Ansiedade. 23. Asma brônquica. 24. Pneumonias. 25. Tuberculose. 26. Hanseníase. 
27. Leishmaniose. 28. AIDS. 29. Infecção Urinária. 30. Enfermidades bucais. 31. Epilepsia.                 
32. Febre reumática. 33. Artrites. 34. Acidentes por animais peçonhentos. 35. Micoses 
superficiais. 36. Obesidade. 37. Dislipidemias. 38. Noções básicas de administração pública 
municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Pirapetinga/MG.                   
39. Legislação Aplicada ao SUS. 

● Conhecimentos Específicos (Para o cargo de ENFERMEIRO ESF)  

1. Ética, Deontologia, Bioética e legislação em Enfermagem 2. Noções de saúde coletiva e 
epidemiologia 3. Nutrição e dietética em saúde. 4. Semiologia e semiotécnica em enfermagem. 
5. Sistematização da assistência em Enfermagem. 6. Processo de cuidar em Enfermagem 
Clínica em todo o ciclo vital (recém- nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso).               
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7. Processo de cuidar em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, 
adolescente, adulto, mulher e idoso ). 8. Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças 
Transmissíveis. 9. Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências.                      
10. Processo do cuidar em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. 11. Administração e 
Gerenciamento em Saúde. 12. Saúde da Família e atendimento domiciliar. 13. Biossegurança 
nas ações de Enfermagem. 14. Enfermagem em centro de material e esterilização.                            
15. Programa Nacional de Imunização. 16. Ética profissional. 17. Noções básicas de 
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de 
Pirapetinga/MG. 18. Legislação Aplicada ao SUS. 

● Conhecimentos Específicos (Para o cargo de CIRURGIÃO-DENTISTA ESF)  

1. Promoção de saúde oral: conceitos de saúde e estratégias nos níveis coletivo e individual.                  
2. Medidas de controle de infecção no consultório dentário. 3. Anatomia oral: conhecimento 
básico das estruturas. 4. Procedimentos gerais de exame do paciente. 5. Cárie dentária: 
etiologia, métodos de prevenção e controle. 6. Semiologia das lesões de mucosa bucal e 
exames complementares. 7. Lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal.                                  
8.  Manifestações orais de doenças sistêmicas. 9. Portadores de vírus HIV. 10. Tratamento das 
urgências e emergências em odontologia. 11. Uso de fármacos: analgésicos, antimicrobianos e 
antiinflamatórios. 12. Anestesia local: principais técnicas, tipos de anestésicos, uso de 
vasoconstritores e complicações. 13. Princípios gerais do preparo cavitário: técnica operatória 
e restauradora. 14. Princípios básicos de restabelecimento da função mastigatória e da 
estética do paciente. 15. Exame radiológico dentário. 16. Patologia bucal. 17. Oclusão.                    
18.  Traumatismo dental. 19. Diagnóstico bucal. 20. Noções básicas de administração pública 
municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Pirapetinga/MG.                  
21. Legislação Aplicada ao SUS. 
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ANEXO III – REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU CONDIÇÃO ESPECIAL (PCD) 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG 
Edital Nº 001/2017 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU CONDIÇÃO ESPECIAL 
 
INSCRIÇÃO:________________________________ 
 
NOME: ______________________________________________________________________ 
 
RG:_________________________________________ 
 
CPF:________________________________________ 
 
Prova Ampliada (    ). 
 
Prova em Braile (    ). 
 
Prova com Ledor (    ). 
 
Prova com Interprete de Libras (    ). 
 
Outros: 
_____________________________________________________________________________ 
 

Em _____/____/_____    
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Obs.: A solicitação de prova especial ou condição especial deverão ser enviados, via SEDEX 

ou correspondência com Aviso de Recebimento (AR), ao INSTITUTO DE AVALIAÇÃO 

NACIONAL - IAN, situado na Rua Visconde de Inhaúma, 134, salas 1614 a 1617, Centro, Rio 

de Janeiro/RJ, CEP 20091-007, colocando em sua parte externa o nome do concurso, nome 

completo do candidato, nº da inscrição e CPF. 
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ANEXO V – CRONOGRAMA 
 
 

ITEM ETAPAS DO CERTAME DATA 

01 
Publicação do Edital de Abertura da Seleção Pública no site do IAN, na 
Associação Mineira de Municípios-AMM e em veículos de comunicação.  

19/06/2017 

02 Inicio das inscrições no site do IAN. 19/06 

03 Término das inscrições. 16/07 

04 Geração da 2ª via do boleto e último dia de pagamento da taxa de inscrição. 17/07 

05 Homologação das inscrições no site do IAN.  24/07 

06 Publicação do Ato de Convocação para as Provas objetivas no site do IAN.  31/07 

07 
Divulgação dos locais e horários de aplicação das Provas Objetivas no site do 
IAN e envio de e-mail para os candidatos. 

31/07 

08 Aplicação das Provas Objetivas.  13/08 

09 Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas no site do IAN.  15/08 

10 
Prazo de entrega de recursos contra o gabarito preliminar e questões das 
provas, e divulgação dos cadernos de questões (apenas durante o prazo de 
recurso). 

16/08 a 17/08 

11 
Resultado preliminar das Provas Objetivas, e resultado dos recursos interpostos 
contra o gabarito preliminar e questões das provas. 

04/09 

12 
Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar das Provas Objetivas, e 
publicação no site dos cartões-resposta (apenas durante o prazo de recursos). 

05/09 a 06/09 

13 Resultado dos recursos e Classificação Final. 11/09 

14 
Homologação do Processo Seletivo no site do IAN, na Associação Mineira de 
Municípios-AMM e em veículos de comunicação. 

15/09 
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