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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

O Prefeito do Município De Cruzeiro da Fortaleza – MG no uso de suas atribuições legais torna público que fará realizar 

Concurso Público de Provas Objetiva e Títulos, para preenchimento de vaga existente do quadro permanente de servidores 

municipais de acordo com as normas estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial a 

Instrução Normativa nº 05/2007, alterada pela nº 04/2008 e nº 08/2009 e Súmula nº 116 e, em consonância com a Legislação 

Municipal, em especial a Lei Orgânica Municipal de Cruzeiro da Fortaleza – MG, Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município (Lei Complementar 831, de 06/09/2005 com as alterações posteriores); Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

do Executivo Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, instituído pela Lei Complementar nº 839, de 22/09/2005, com várias 

alterações; Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Cruzeiro da Fortaleza, instituído pela Lei 

Complementar nº 951, de 15/12/2009, com suas alterações posteriores, conforme dispõe este Edital. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Dos cargos e suas especificações (número de vaga; vencimentos iniciais; valor da taxa de inscrição; disciplina da prova 

objetiva; número de questões por disciplina; peso de cada questão; escolaridade mínima exigida; pré-requisitos cumulativos, 

carga horária de trabalho, etc.) são os constantes do ANEXO I - DOS CARGOS, SUA ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES, 

deste Edital. 

1.2. O CRONOGRAMA estimado para a realização do Concurso Público é o constante do ANEXO II - DO CRONOGRAMA 

DO CONCURSO PÚBLICO, que poderá ser alterado desde que verificado interesse público, após aprovação da Comissão de 

Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG. 

1.3. Os programas das disciplinas que compõem a prova objetiva do cargo único são os constantes do ANEXO III - DOS 

PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA, deste Edital. 

1.4. A publicação dos atos deste Concurso Público será feita no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, nos endereços eletrônicos http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br, www.asectta.com.br, e 

em redes sociais informativas de Cruzeiro da Fortaleza facebook:CruzeirodaFortaleza-MG e instagram:CruzeirodaFortaleza-

MG, afixado em locais públicos de fácil acesso tanto na sede quanto no Distrito de Brejo Bonito, e caso seja necessário no 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, já que no Município não tem circulação diária de jornal. 

1.5. O Concurso Público, regido pelos termos deste Edital, será executado pela empresa ÁSECTTA - ASSESSORIA EM 

CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME, em estrita consonância ao disposto no ordenamento jurídico positivo e 

será acompanhado pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA – MG, instituída através do Decreto n° 320/2019. 

1.6. O Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG exigirá nível de 

conhecimento e grau de complexidade compatível com a escolaridade e atribuições de cada Cargo.  

1.7. Fazem parte integrante deste edital os ANEXOS: ANEXO I - DOS CARGOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES E 

DESCRIÇÕES; ANEXO II - DO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO; ANEXO III - DOS PROGRAMAS DAS 

DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA; ANEXO IV – REQUERIMENTO DE RECURSO; ANEXO V - MODELO DE 

REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE PARTICIPAÇÃO; ANEXO VI - MODELO REQUERIMENTO PARA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA, ANEXO VII – MODELO DE ENCAMINHAMENTO DE TÍTULOS, ANEXO VIII – 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e tem a pretensão de orientar o 

concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 

concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao concurso ou 

façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 

 

1.8. O Regime Jurídico é o Estatutário conforme Legislação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA – MG. 

1.9. Local de Trabalho: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, podendo ser designado para 

prestar serviços tanto na sede ou no Distrito de Brejo Bonito. 

http://www.asectta.com.br/
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1.10. As provas serão realizadas na cidade de CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, sendo o candidato comunicado 

previamente quanto ao local, que poderá ser tanto na sede, quanto no distrito de brejo bonito, a critério da comissão. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. O candidato deverá recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições 

exigidas para o Concurso. 

2.3. As inscrições serão realizadas no período, formas, locais e horários especificados a seguir: 

2.3.1. Pela internet, acessando os endereços eletrônicos: http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ ou www.asectta.com.br. 

2.3.2. Período das Inscrições:  

INICIO DA INSCRIÇÃO TERMINO DA INSCRIÇÃO 

19 de setembro de 2019 19 outubro de 2019 

Horário: 08h00min Horário: 15h00min 

2.4. Inscrição Presencial e por procuração no endereço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – 

MG, na Praça Santuário, nº 1.373 CEP: 38.735-000. 

2.4.1. Horário de atendimento: é das 7h00minh às 11h00min é das 12h00min às 16h00min, exceto sábados, domingos e 

feriados. 

2.4.1.1. Será disponibilizado na prefeitura um terminal para a realização das inscrições. 

2.4.1.2. Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores divergentes. 

2.4.1.3 A inscrição efetuada via internet ou presencial somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 

bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital. O pagamento após a data de 

vencimento implica o cancelamento da inscrição. 

2.4.1.4 A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário. 

2.4.1.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária credenciada, para o 

pagamento da taxa de inscrição. 

2.4.2. Para pagamento da taxa de inscrição, deverão ser observados os horários de atendimento bancário e das transações 

financeiras de cada instituição bancária. Após o Encaminhamento do Comprovante a confirmação da inscrição se dará em até 

5 (Cinco) dias úteis.  

2.4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados. 

2.4.4. A confirmação da inscrição estará disponível no site: www.asectta.com.br, 5 (cinco) dias úteis após encerramento das 

inscrições; 

2.4.5. Não serão aceitas inscrições condicionais, e o pagamento deve ser efetuado através da rede bancária: caixa automático 

via internet, correspondentes bancários, loterias, agências dos correios. 

2.5. Não serão aceitas inscrições com documentação e informações incompletas, tampouco serão aceitos pagamentos por 

depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de 

pagamento, condicional e/ou extemporâneos ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 

2.5.1. Considera-se devidamente preenchida a ficha de inscrição que contenha a correta identificação do candidato, a indicação 

do Cargo para o qual está concorrendo e não apresente emendas, entrelinhas, rasuras, informações insuficientes, em branco ou 

ilegível. 
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2.6. Na falta da Carteira de Identidade, poderá ser informado outro documento de igual valor legal, desde que contenha, no 

mínimo, a fotografia, a assinatura e a filiação do candidato e deverá apresentá-lo no dia da realização da prova escrita. 

2.7. A inscrição se efetiva mediante preenchimento da ficha de inscrição e consequente registro oficial de recebimento da ficha 

de Inscrição nos termos do subitem 2.5 e posterior pagamento da taxa de inscrição. 

2.7.1. O candidato que não constar nas listas de inscrições oficial deverá entrar imediatamente em contato através do e-mail 

asectta@gmail.com, para a confirmação da sua inscrição sob pena de desclassificação no Concurso. O prazo final é o dia 04 de 

novembro de 2019  

2.7.2. A lista oficial do concurso será disponibilizada nos locais indicados em até 72 (setenta e duas) horas antes da realização 

das provas, devendo o candidato verificar se seu nome consta da referida lista. Se o nome não constar da lista, o candidato 

deverá entrar em contato com a comissão organizadora através do site www.asectta.com.br, na área do candidato ou via e-

mail: asectta@gmail.com apresentando o comprovante da taxa de inscrição para que seja atualizada a lista, sob pena de ser 

impedido de realizar a prova.  

2.8. Somente serão aceitas as inscrições cujo pagamento apresente o exato valor da taxa de inscrição do cargo a que se refere, 

conforme o disposto no ANEXO I deste Edital. 

2.9. No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, optar por um Cargo. Não serão aceitos pedidos de alteração 

após a confirmação da inscrição. 

2.10. O comprovante de inscrição do candidato será o comprovante de pagamento da taxa, devidamente quitado. 

2.10.1. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desobediência às condições previstas neste Edital. 

2.10.2. Serão desconhecidos os requerimentos de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o período das inscrições; 

2.10.3. O comprovante de inscrição e o valor pago referente à taxa de Inscrição são pessoais e intransferíveis. 

2.10.4. Não haverá restituição da taxa de inscrição, ressalvada as hipóteses de não realização do Concurso Público, na hipótese 

de pagamento realizado em duplicidade, fora do prazo de inscrição ou outras situações inesperadas independentemente de 

culpa ou dolo da Organizadora do Concurso. 

2.10.5. Nos casos previstos o subitem 2.10.4, a restituição da taxa de inscrição deverá ocorrer em até 60 dias da data de 

publicação do cancelamento do Concurso. 

2.10.6. O MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG, e a Empresa ÁSECTTA - ASSESSORIA EM 

CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME não se responsabilizam pela inscrição que não se atenha as normas deste 

Certame de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto 

referente ao Cargo, fornecidos pelo candidato. O candidato deverá informar o Cargo optado, bem como os números do seu 

documento de identidade e do CPF cujos dados, dentre outros, são de preenchimento obrigatório. 

2.10.7. O candidato que realizar mais de uma inscrição será considerado válido a última inscrição paga realizada pelo 

candidato. 

2.11. Na hipótese de inexatidão das declarações ou irregularidades dos documentos, será o candidato intimado para esclarecer 

as incongruências e regularizar sua situação. Não sanadas a inexatidão das declarações ou irregularidades apontadas, o 

candidato será eliminado do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição sem prejuízo das demais 

medidas administrativa, civil ou criminal. 

2.11.1. Os candidatos deverão manter seu endereço atualizado, durante o período de realização e validade do Concurso Público 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG. Não caberá ao candidato qualquer reclamação 

caso não seja possível localizá-lo por motivo de endereço errôneo ou insuficiente. 

2.11.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de todos os dados constantes na ficha de inscrição, pois 

não serão acatadas reclamações posteriores a respeito do assunto. 

http://www.asectta.com.br/


 

  

ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME 4 

 

CONCURSO PUBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG 

EDITAL 001/2019 

2.11.3. Para efeito de justificativa, a ausência ao trabalho, o candidato pode solicitar a declaração de que participou deste 

certame, e esta será fornecida pela empresa organizadora do Concurso Público. O modelo da declaração segue conforme o 

modelo (ANEXO V). 

2.12. O candidato ao conferir a ficha de inscrição e confirmar sua inscrição, automaticamente, declara que preenche todos os 

requisitos constantes dos atos disciplinadores do Concurso Público, bem como os exigidos para a investidura no Cargo 

escolhido pelo mesmo. E assume estar ciente e concordar com todos os itens deste edital. 

2.12.1. A qualquer tempo, após processo administrativo em que se garantam os princípios do contraditório e ampla defesa, 

poder-se-á anular a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do candidato, caso seja confirmada a falsidade em declaração 

e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados. 

2.12.2. O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados 

em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas e desempenho nas 

provas, ser pessoa com deficiência (se for o caso), entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel 

cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao concurso público. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, 

ficando cientes também os candidatos de que possivelmente tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de 

computadores através dos mecanismos de busca atualmente existentes. 

2.13. DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAIS. 

2.13.1. Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como na forma do 

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ser-lhes-á reservado o percentual de 5 % (cinco por cento) das vagas existentes, 

que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso. 

2.13.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 2.13.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 

primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% das vagas oferecidas, nos termos do §2º do art. 5º da Lei 

nº 8.112/90. 

2.14. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no art.4º do decreto nº 

3298/1999 e suas alterações assim definidas: 

2.14.1. Deficiência física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 

o desempenho de funções. 

2.14.2. Deficiência auditiva: Perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 

nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

2.14.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 

simultânea de quaisquer das condições anteriores. 

2.14.4. Deficiência mental: Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito 

anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, 

habilidades sociais, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 

2.14.5. Deficiência múltipla: Associação de duas ou mais deficiências. 

2.14.6. Em cumprimento ao disposto no Art. 42 do Decreto 3298 de 20 de dezembro de 1999 a publicação do resultado final 

do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de 

deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. 

2.14.7. Se ao longo do prazo de validade deste Concurso Público forem instituídas e/ou disponibilizadas outras vagas além 

daquelas ofertadas para cada cargo, os candidatos com deficiência aprovados sejam convocados para assumir a 5ª vaga, a 21ª, 

a 41ª, a 61ª e assim sucessivamente. 
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2.14.8. Para o preenchimento das vagas mencionadas no item 2.13. Serão convocados exclusivamente candidatos com 

deficiência classificados, até que ocorra o esgotamento da listagem respectiva, quando passarão a ser convocados, para 

preenchê-las, candidatos da listagem geral de aprovados. 

2.15. O candidato Portador de Necessidade Especial poderá requerer condições especiais de realização das provas, desde que 

atenda aos requisitos e procedimentos regidos por este Edital. 

2.15.1. A pessoa com deficiência que optar por inscrição presencial deverá anexar no ato da inscrição, Laudo Médico citado no 

subitem 2.17.1. Para requerer condições especiais de realização da prova. 

2.15.2. A pessoa com deficiência, após efetuar inscrição, deverá apresentar, pessoalmente, Laudo Médico citado no subitem 

2.17.1, ou enviar por SEDEX e/ou carta com aviso de recebimento no endereço da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, localizada na Praça Santuário, nº 1.373 CEP: 38.735-000. Não será aceita postagem 

fora da data limite de entrega do laudo. A data limite para postagem do Laudo Médico é o término das inscrições 19 de 

outubro de 2019. 

2.15.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários de funcionamento dos Correios, para envio 

da documentação. 

2.16. O candidato que declarar ser portador de necessidades especiais para realização das provas, e não realizar a inscrição de 

acordo com o disposto, nos itens acima, não será considerado como candidato portador de deficiência, mesmo que tenha 

assinalado tal opção no Formulário de Inscrição. 

2.17. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

2.17.1. Laudo médico, original e expedido no máximo há 90 (noventa) dias antes da data de início das inscrições, atestando a 

espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência aos códigos correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova. Ao 

laudo médico deverão ser anexadas as seguintes informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), 

número do CPF, número de telefone, opção de Cargo pretendido no Concurso. 

2.18. Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais deverão enviar junto com laudo médico o MODELO DE 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ANEXO VI deste Edital. 

2.18.1. O candidato portador de deficiência visual, além de apresentar documentação requerida no item anterior, deverá 

discriminar qual o tipo de sua necessidade no momento da prova, se necessário. 

2.18.2. O candidato com deficiência visual total deverá realizar sua prova, obrigatoriamente, com o auxílio de um fiscal 

"ledor" escalado pela coordenação do Concurso Público, levando para o local de provas o material necessário à sua realização. 

2.19. Será divulgada através do site www.asectta.com.br e o site oficial da prefeitura www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br, 

a relação dos candidatos que tiveram a suas inscrições e/ou pedido de tratamento diferenciado deferido. 

2.20. Quando da convocação para o exame pré admissional, será eliminado da lista dos aprovados o candidato cuja deficiência 

declarada, assinalada no Formulário de Inscrição, não se confirme. 

2.21. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se à Perícia Médica indicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURZEIRO DA FORTALEZA - MG, considerando o Decreto n. 3298/99, em seu Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora 

de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. A equipe multiprofissional 

avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. 

2.22. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de deficiência obedecerá ao disposto no 

Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, arts. 43 e 44. 

2.23. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, participarão 

do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, 

avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os 

demais candidatos. 
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2.24. O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la até o término 

das inscrições 19 de outubro de 2019, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), no endereço da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, na Praça Santuário, nº 1.373 CEP: 38.735-000. Não será aceita 

postagem fora da data limite de entrega do laudo. Ref.: Solicitação/Concurso Público DO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA - MG. O candidato deverá encaminhar anexo, o Laudo Médico (original ou cópia autenticada) atualizado que 

justifique o atendimento especial solicitado. A Solicitação poderá ser feita também presencial o requerimento de condição 

especial para realização da prova objetiva.  

2.25. Os requerimentos de participação especial, que não ocorrerem na forma descrita nos itens anteriores, somente serão 

acatados se oriundos de casos fortuitos ou força maior, e serão analisados pela Coordenação da ASECTTA e a decisão será 

submetida à avaliação da Comissão de Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

DA FORTALEZA - MG. 

2.26. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

2.26.1. Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o 

candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos financeiros, em razão de limitações de ordem 

financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua 

família, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, por qualquer meio legalmente admitido em lei. Podem 

também requerer, nos termos da Lei 13.656/2018 isenções do pagamento de taxa de inscrição de concurso público os doadores 

de medula óssea, em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, e pessoas pertencentes à família inscrita no Cadastro 

Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a 

meio salário mínimo. 

2.26.2 A caracterização da hipossuficiência está condicionada à declaração expressa do candidato, RESPONDENDO CIVIL E 

CRIMINALMENTE PELO SEU TEOR.  

2.26.3 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6593 de 02/10/2008 que regulamenta o art.11 da Lei nº 8112 de 11/12/1990, que 

dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos poderá requerer a 

isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente no Período de solicitação de isenção entre os dias 19/09/2019 as 

08h00min até 21/09/2019 às 15h00min. 

 

2.26.4 O REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO está no ANEXO VIII. 

2.26.5 A comprovação da hipossuficiência deverá ser efetuada por qualquer meio admitido em lei, ressaltando-se que o 

candidato responderá civil e criminalmente pelo teor dessa declaração; 

Formulário para a solicitação da Isenção é o constante do Anexo VIII do presente Edital. 

 

II. Declaração conforme Lei 7.115/1983, que atende à condição membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 

6.135 de 26/06/07, deste item por meio de declaração (de próprio punho, datilografada ou digitada), desde que contenha data e 

assinatura do candidato. 

 

III. Comprovante de Inscrição 

 

IV. Fotocópia da Carteira de Identidade 

2.26.6 Encaminhar o Requerimento de Pedido de Isenção para o E-mail asectta@gmail.com, na área do candidato ou 

pessoalmente na PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG. 

2.26.7 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único 

do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/79. 

2.26.8 O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado via INTERNET, no endereço eletrônico 

www.asectta.com.br ou protocolados pessoalmente no local da inscrição na data estipulada no ANEXO II - Cronograma. 

mailto:asectta@gmail.com
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2.26.9 O candidato que optar por realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição via INTERNET deverá 

proceder com o preenchimento dos seus dados pessoais através do formulário eletrônico do requerimento de inscrição e marcar 

o campo “Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição”. 

2.26.10 O candidato após realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição via INTERNET, deverá enviar além 

do documento solicitado no subitem 2.26.3, documento intitulado “Comprovante de Inscrição com Pedido de Isenção do 

Pagamento da Taxa de Inscrição”, gerado pelo sistema após a confirmação dos dados preenchidos através do formulário 

eletrônico do requerimento de inscrição, PARA asectta@gmail.com, ou presencialmente no endereço destinado as inscrições, 

identificando: 

 Nº da Inscrição;  

 Nome completo;  

 Cargo pleiteado;  

 Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza - MG, Edital nº 01/2019;  

 Referente: Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição. 

2.26.11. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax. 

2.26.12. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 

a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  

b) Fraudar e/ou falsificar documentação;  

c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta, não atendendo o disposto no item 2.26 e seus 

subitens.  

d). Não observar o prazo estabelecido no item 2.26.3. 

2.26.13 O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do candidato 

será publicado no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG e no endereço 

eletrônico www.asectta.com.br, a partir das 23hs59mm horas do dia 23/09/2019. 

2.26.14 O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida será automaticamente inscrito no presente 

Concurso Público e poderá emitir/imprimir o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), no endereço eletrônico 

www.asectta.com.br, 

2.26.15. Ao candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. 

2.26.16. Caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição no dia 23 a 27/09/2019 através 

do Requerimento de Recurso que consta neste edital. 

2.26.17 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico 

www.asectta.com.br, a partir das 18 horas do dia 04/10/2019. 

2.26.19. Após decisão do recurso relativo ao deferimento ou indeferimento, se a solicitação da isenção da taxa não for 

deferida, o candidato deverá imprimir a 2ª via de boleto no site www.asectta.com.br. O candidato deverá observa a data limite 

para pagamento do boleto. 

2.27. Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase do Concurso Público, inclusive deslocamentos para os 

locais de inscrição e realização das provas, serão de inteira responsabilidade dos candidatos, não cabendo à Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro da Fortaleza nem a empresa realizadora, assumirem nenhum tipo de ônus, mesmo que haja 

suspensão das provas por questões administrativas ou demanda judicial. 

3. DO CONCURSO PÚBLICO 

3.1. O Concurso Público para o provimento do cargo único deste Edital será realizado mediante Prova objetiva de caráter 

eliminatório e classificatório.  
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3.1.1. Será aplicada Prova objetiva a todos os candidatos regularmente inscritos neste Concurso Público, de conformidade com 

o disposto no Anexo I do presente Edital, bem como às seguintes determinações: 

a) 1) Valorização: Para os Cargos:  

 

NIVEL FUNDAMENTAL Completo / Incompleto 

CARGOS TIPOS DE PROVAS 
Nº 

QUESTÕES 

Nº DE 

PONTOS 
PESO 

 

MOTORISTA, 

SERVENTE DE CRECHE, 

SERVENTE ESCOLAR, 

 

Português 

Raciocínio Lógico Matemático 

Atualidade / Informática 

Especifica 

10 

05 

05 

10 

30,0 

10,0 

10,0 

50,0 

3,0 

2,0 

2,0 

5,0 

NIVEL MÉDIO / TÉCNICO 

CARGOS TIPOS DE PROVAS 
Nº 

QUESTÕES 

Nº DE 

PONTOS 
PESO 

 

AGENTE DE SAUDE BUCAL, 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, 

FISCAL SANITÁRIO, 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

SECRETÁRIA ESCOLAR, 

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 

TECNICO EM ENFERMAGEM, 

TECNICO EM RADIOLOGIA 
 

Português 

Raciocínio Lógico Matemático 

Atualidade / Informática / 

Legislação 

Especifica 

10 

05 

05 

10 

30,0 

10,0 

10,0 

50,0 

3,0 

2,0 

2,0 

5,0 

NIVEL SUPERIOR 

CARGOS TIPOS DE PROVAS 
Nº 

QUESTÕES 

Nº DE 

PONTOS 
PESO 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO, 

ENFERMEIRO, 

ENGENHEIRO CIVIL, 

FISCAL AMBIENTAL, 

ODONTOLOGO, 

PEB – EDUCADOR INFANTIL, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA, 

PROFESSOR DE MATEMATICA/ GEOMETRIA, 

PROFESSOR DE PORTUGUES, 

 

Português 

Atualidade / Informática 

Legislação 

Especifica 

 

10 

05 

05 

10 

30,0 

10,0 

10,0 

50,0 

3,0 

2,0 

2,0 

5,0 

* Devendo o candidato acertar no mínimo 60% dos pontos para se classificar. 

* Que não acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total dos pontos das provas de Português e Especificas. 

 

b) Duração da Prova: 3 (Três) horas; Os Portões dos locais de aplicação das Provas escritas fecharão 30 minutos antes do 

início.  

c) Composição das questões: múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas para cada enunciado, sendo uma única delas a 

correta; A – B – C – D. 

d) Disciplinas Genéricas: Português, Matemática, Atualidade e Informática – nível de informática será o médio, 

 e) Disciplina Específica: Conhecimento de formação específica aplicável a candidatos do cargo, em sua área de atuação; 

f) O número de questões, a escolaridade e os pesos correspondentes às disciplinas de cada prova, variáveis conforme o Cargo 

pleiteado são os dispostos no Anexo I do presente Edital. 

3.1.2. Para os cargos deste edital, será eliminado o candidato que: 

a) obtiver pontuação 0 (zero) em quaisquer das disciplinas da prova objetiva; 



 

  

ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME 9 

 

CONCURSO PUBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG 

EDITAL 001/2019 

b) que não acertar no mínimo 60% (sessenta por cento) do total das provas objetivas; 

c) que não acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total dos pontos das provas de português e especificas. 

3.2. Os programas das disciplinas que integram a prova objetiva são os constantes do ANEXO III deste Edital. 

3.3. A bibliografia constante neste Edital é sugerida, como forma de direcionamento dos estudos pelos candidatos, não sendo 

obrigatória a sua exclusividade na elaboração das questões. 

3.4. Se por qualquer eventualidade uma questão tiver resposta dupla e/ou divergência na redação, verificada mediante recurso 

dos candidatos e/ou diretamente pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, essa será anulada com a pontuação respectiva adicionada à pontuação de todos os 

candidatos concorrentes ao mesmo Cargo. Caso alguma questão tiver necessidade de errata, está deverá ser informada no 

momento da realização das provas e a todos os candidatos presentes. 

3.5. O conteúdo das questões das provas não poderá ser discutido nos locais de realização da prova. 

4. REALIZAÇÃO DAS PROVAS E TÍTULOS 

O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha. 

4.1. A Prova Objetiva será realizada: 

4.1.1. Data prevista: 24/11/2019. 

4.1.2. Horário e local: A confirmar em até 10 (Dez) dias após o término da inscrição. A divulgação se dará no quadro de avisos 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, nos endereços eletrônicos 

http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ e www.asectta.com.br responsabilizando-se o candidato por buscar esta 

informação. 

4.2. Não haverá segunda chamada para a realização da Prova Objetiva. 

4.3. Em hipótese alguma será realizada prova fora do local ou do horário determinado. 

4.4. Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso ou porte de calculadora, bip, 

telefone celular, walk-man ou outro meio de transmissão de som, imagem ou comunicação, bem como relógio que contenha 

calculadora eletrônica, lápis que contenha tabuada. 

4.4.1. É expressamente proibido o porte/uso de CELULARES/APARELHOS ELETRÔNICOS nos locais de aplicação das 

Provas, mesmo que desligado, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público. CASO O CANDIDATO ESTEJA 

COM CELULAR NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE APLICAÇÃO SERÁ DESCLASSIFICADO 

IMEDIATAMENTE. 

4.4.2. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, óculos escuro, bonés, garrafas de aguas com rótulo, ou 

que não seja transparente durante a realização das provas. 

4.5. SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO O CANDIDATO QUE FALTAR À PROVA 

OU QUE, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO, FOR SURPREENDIDO EM FLAGRANTE COMUNICAÇÃO COM 

OUTRO CANDIDATO OU COM TERCEIROS, POR QUAISQUER DOS MEIOS DE QUE TRATA O SUBITEM 

ANTERIOR, O MESMO SE APLICANDO AO CANDIDATO QUE VENHA A TUMULTUAR, DE ALGUMA OUTRA 

FORMA, A REALIZAÇÃO DA PROVA. 

4.5.1. A Comissão de Concurso e a ASECTTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados, uma vez que não dispõe 

nos locais de realização da prova, de guarda-volumes. 

4.5.2. A Comissão de Concurso Público e a ASECTTA recomendam que os candidatos NÃO LEVEM NENHUM DOS 

OBJETOS CITADOS ANTERIORMENTE, no dia de realização da prova, pois o porte e/ou uso desses objetos poderá 

acarretar na eliminação do candidato do Certame. 
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4.6. O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova com antecedência mínima de 01 (Uma) hora, portando 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta (modelo transparente), o Comprovante de Inscrição e a documentação de que 

trata o subitem 4.7. A seguir. 

4.7. O ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova somente será permitido mediante a apresentação do 

Comprovante de Inscrição e do documento original de identidade ou outro de igual valor legal, desde que contenha, no 

mínimo, fotografia, assinatura e filiação, preferencialmente o mesmo informado no ato da inscrição. 

4.7.1. O candidato que não puder apresentar no dia de realização das provas, seu documento de identificação original, por 

perda, furto, roubo ou extravio, deverá, obrigatoriamente, apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido com data não superior a 30 (Trinta) dias. 

4.7.1.1. No dia da prova o candidato que não possuir documento algum citado nos itens acima, não será permitida sua entrada, 

e não realizará a prova. 

4.7.2. Os Portões dos locais que ocorrerão as Provas Objetivas fecharão 30 (trinta) minutos antes do inicio das provas, sob 

nenhum pretexto será admitida a entrada do candidato após este horário. 

4.7.3. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver previamente cadastrado e munido do original de sua 

Cédula Oficial de Identidade ou Carteira expedida por Órgão ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de 

identificação ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social, de Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação 

(somente o modelo novo, com foto) ou Passaporte (ainda válido); será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas 

cópias, ainda que autenticadas. 

4.8. Não será permitida a entrada de candidatos no local da prova após o início das provas, nem a permanência dele no local de 

prova depois de entregue sua prova. 

4.8.1. Os 3 (três) últimos candidatos devem permanecer na sala de prova até o termino da prova. 

4.9. No início das provas, o candidato receberá o caderno de provas, folha de rascunho e folha oficial de respostas. 

4.10. Ao término da prova, o candidato entregará ao Fiscal de Sala a Folha Oficial de Respostas, retendo para si a folha de 

rascunho, para conferência posterior. Não será considerado o rascunho a título de correção. 

4.10.1. Não será permitido ao candidato portar ou utilizar nenhum material impresso, ou folhas para rascunho, senão as 

constantes no próprio Caderno de Provas para este fim, sob pena de desclassificação. 

4.11. Será considerado AUSENTE o candidato que deixar de assinar a Lista de Presença ou não devolver a Folha Oficial de 

Respostas devidamente assinada. 

4.12. A leitura das orientações constantes da capa do "Caderno de Provas" e a verificação do cargo a que se refere são da 

responsabilidade exclusiva do candidato, sendo sumariamente eliminado o candidato que, por qualquer razão, realizar a prova 

de um cargo distinto daquele para o qual se inscreveu, seja do mesmo nível de escolaridade ou não. 

4.13. Somente serão computadas as opções dos assinalamentos transferidos à “caneta azul ou preta” para a Folha Oficial de 

Respostas, não se considerando válida a questão que: contenha mais de uma opção assinalada, a lápis, emenda, rasura ou que 

não tenha sido transferida para a referida Folha de Respostas. 

4.14. O desempenho do candidato na Prova Objetiva será apurado mediante o exame da Folha Oficial de Respostas. 

4.14.1. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de aplicação das provas, no momento do rompimento do lacre 

dos pacotes, mediante termo de abertura, e na presença de, no mínimo, dois candidatos, do qual se lavrará Ata e Termo de 

referência testemunhando que o material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo preservado. 

4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos e resultados referentes a 

este CONCURSO PÚBLICO. 

4.16. Os Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas serão publicados em até 24 horas (Vinte e Quatro horas) nos meios de 

divulgação elencados neste edital, conforme Cronograma do Concurso Público. 
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4.17. Por motivos de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do local de realização de provas, depois de 

decorrida 01 (uma) hora do início das provas. 

4.17.1. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas para ir ao sanitário e/ou ao bebedouro do local de realização do 

Concurso. Em ambos os casos, assim como quando do término das provas, o candidato somente poderá se retirar mediante 

autorização expressa do fiscal de aplicação. Visando garantir a segurança e integridade do Concurso, os fiscais poderão 

submeter os candidatos a sistema de detecção de metal quando do ingresso e saída de sanitários, durante a realização das 

provas. 

4.17.2. Por motivo de segurança os 3 (três) últimos candidatos sairão juntos da sala de aplicação de provas. 

4.17.3. Caso o candidato ingresse na sala de aplicação de prova, não poderá se retirar antes do seu início. 

4.18. Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato. Não podendo o Cartão estar 

rasurado, amassado ou danificado de modo que impossibilite sua leitura óptica. 

4.19. Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas não envolvidas no Concurso Público da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG no estabelecimento de aplicação das provas. 

4.20. A COORDENAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & 

PROCESSOS SELETIVOS - ME não promoverá informações sobre o conteúdo das questões da prova, ou de sua correção, 

antes de encerrado o Concurso Público. 

4.21. À candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de amamentar durante o período de realização da 

prova, deverá levar um acompanhante, que ficara em sala reservada, determinada pela Coordenação do local para tal fim, 

sendo o referido acompanhante responsável pela guarda da criança, não sendo permitido o ingresso de qualquer outra pessoa, o 

acompanhante estará submetido às mesmas regras do Concurso Público. O acompanhante deverá ficar incomunicável com a 

candidata. O requerimento deverá atender o prazo do item 2.24. Deste Edital, sob pena de não ter atendido seu requerimento. 

4.22. Pela concessão a amamentação, não será concedida qualquer tempo adicional à candidata lactante. 

4.23. Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu início ou necessitar interrupção, será concedido aos 

candidatos do local afetado prazo adicional de modo que tenham o tempo total previsto neste edital para a realização das 

provas, em garantia à isonomia do certame. 

4.24 DA PROVA DE TÍTULOS 

4.25. Será aplicada prova de títulos a todos os candidatos aos cargos de Nível Superior que forem aprovados nas etapas 

anteriores. 

 

4.26. Para os cargos de Nível Superior serão considerados os títulos obtidos na área específica do cargo na seguinte 

conformidade: 

 

Títulos Quantidade 

Máxima de títulos 

Valor Pontuação 

Máxima 

Diploma de Doutorado 1 2,5 2,5 

Diploma de Mestrado 1 2,0 2,0 

Certificado de conclusão de curso de especialização ou pós-

graduação, na área de formação ou área afim, com carga 

horária mínima de 360 horas. 

2 1,5 3,0 

Diploma de Graduação na área de atuação, desde que não seja 

exigência mínima do cargo. 

1 1 1,0 

 

Experiência profissional na área 

 

1 1 1,0 
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4.27. Somente serão aceitos títulos de especialização lato sensu com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e 

sessenta) horas, emitidos por organizações credenciadas pelo MEC ou outros órgãos oficiais, por delegação. 

 

4.27.1. Experiência profissional na área, exigindo-se um tempo mínimo de experiência de 6 (seis) meses na área. 

 

4.28. Serão pontuados como títulos, certificados em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e identificação do 

responsável e a respectiva carga horária, que ateste a conclusão do curso. 

 

4.29. A somatória total dos títulos não poderá ultrapassar 9,5 (nove e meio) pontos. 

 

4.30. Sobre as notas obtidas pelos candidatos aprovados na Prova Objetiva serão somados os pontos referentes aos títulos para 

a classificação final. 

 

4.31. Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de classificação e não de aprovação. 

 

4.32. Os candidatos serão convocados a encaminhar via SEDEX é poderá anexar na área do Candidato os Títulos no site da 

organizadora www.asectta.com.br, CÓPIA REPROGRAFADA AUTENTICADA EM CARTÓRIO de eventuais títulos que 

possuam, nas datas indicadas no Cronograma deste Edital. Não serão considerados títulos apresentados por qualquer outra 

forma ou depois do prazo. Os títulos deverão ser enviados em envelope identificado com nome, cargo e identificação, 

conforme modelo: ANEXO VII – MODELO DE ENCAMINHAMENTO DE TÍTULOS. 

 

4.33. Após a publicação do resultado preliminar, somete aos candidatos aprovados neste Concurso Público. No período de 

10/12 e 11/12/2019. 

 

4.34. Para os Candidatos que queira Protocolar a Prova de Titulo poderá ser feito presencialmente pelo candidato ou pelo seu 

procurador devidamente constituindo com a procuração, em envelope contendo exatamente em sua face frontal. Os seguintes 

dados: CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG – 

EDITAL 01/2019, O NOME COMPLETO DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO 

PLEITEADO. Para o Endereço. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, na Praça 

Santuário, nº 1.373 CEP: 38.735-000. A/C da Comissão do Concurso Público. 

 

5. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Múltipla Escolha, e 

será divulgada em duas listas, uma contendo a classificação geral de todos candidatos aprovados e a outra somente a 

classificação dos candidatos portadores de deficiência. 

 

5.1.1. Da Classificação: O resultado do Concurso Público será divulgado por Cargo, separados por candidatos, em ordem de 

classificação dos resultados apurados, contendo o número do RG, o número de inscrição e a nota final dos candidatos 

aprovados, reprovados e ausentes. 

5.1.2. A classificação final será divulgada após o julgamento de possíveis recursos da Prova Objetiva, da divulgação 

preliminar dos aprovados. 

5.1.3. - Serão publicadas no Resultado Oficial, somente como nota de corte, até 5 (cinco) vezes o número de vagas dos cargos 

deste edital, para que, caso surjam vagas no decorrer do período de validade do Concurso os candidatos classificados possam 

ser chamados. Além desse limite, os demais candidatos, mesmo estando com nota igual ou superior a 60% (sessenta) dos 

pontos, estão eliminados do certame. 

5.1.4. – Os cargos em que são disponibilizados cadastro de reserva também obedecerão ao critério constante do item anterior, 

ou seja, se houver número de vagas mais cadastro de reservas, garantirá na publicação do resultado 05 (cinco) vezes o número 

de vagas dos cargos mais 05 correspondentes a cadastro de reserva e se for apenas cadastro de reserva constará na lista os 

cinco melhores classificados, sendo eliminado os demais. 

5.1.5. – Os candidatos aprovados além das vagas que possam surgir no decorrer de validade do concurso, bem como aqueles 

de cadastro de reservas, conforme consta do item 5.1.3. Poderão também ser convocados para contratação temporária para 

substituição de servidor afastado ou licenciado, cuja contratação dar-se-á pelo período de afastamento do titular sem direito à 
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nomeação, sendo que aquele candidato chamado que dispensar a contratação temporária permanecerá na lista para fins de 

convocação para provimento do cargo efetivo, caso ocorra. 

5.2. Dos Critérios de Desempate: Verificando-se a ocorrência de empate no total dos pontos apurados, terá preferência na 

ordem de classificação, sucessivamente, o candidato que:  

A. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme previsto no art. 27, parágrafo único, da Lei Federal 

10.741/2003 - Estatuto do Idoso; 

B. Tiver obtido maior nota na prova de conhecimentos específicos; 

C. Tiver obtido maior nota na prova de português;  

D. Tiver obtido maior nota na prova de Matemática/Raciocínio Lógico, se houver;  

E. Tiver obtido maior nota na prova de Administração Pública, se houver; 

F. Tiver obtido maior nota em Conhecimentos Gerais, se houver;  

5.3. A Comissão do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG ficará 

responsável pela análise, inclusive quanto à autenticidade, dos documentos relativos aos critérios de desempate (se necessário), 

que ocorrerá por ocasião da convocação para nomeação. 

6. DOS RECURSOS 

6.1. Caberá a interposição de recurso, sem efeito suspensivo, em todas as decisões proferidas durante o concurso, que tenham 

repercussão na esfera de direitos dos candidatos. 

6.1.2. Qualquer dúvida sobre as questões das provas terá que ser mediante a recurso não será permitido solicitar tal 

informações aos fiscais sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

6.2. Os recursos deverão ser interpostos, no prazo de 05 (Cinco) dias após a divulgação de resultados preliminares 

impugnados, contendo, obrigatoriamente, a justificativa fundamentada, e poderá ser enviado exclusivamente através do e-mail: 

asectta@gmail.com, utilizando o modelo de requerimento de recurso constante do ANEXO IV deste Edital, poderá ser 

utilizada a área do candidato na opção recurso. E a manifestação sobre o acolhimento se dará em até 07 (sete) dias após findo 

do prazo de recebimento; e será publicado nos quadros de aviso da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA – MG e www.asectta.com.br e site oficial da Prefeitura Municipal. Os Recursos poderão ser feito também na 

forma de presencial, junto à Comissão do Concurso da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – 

MG. 

6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo estar 

minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, 

referente a cada questão, caso contrário, serão indeferidas de pronto. 

6.2.1.1; não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo conforme o cronograma item 6.2. 

6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação idêntica a outros recursos ou a 

impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data 

do item 6.2 deste Edital. 

6.2.3. A decisão sobre o deferimento ou não do recurso (s) da COORDENAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA ASECTTA 

e da Comissão de Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – 

MG é soberana e sobre ela não cabe mais recurso. 

6.3. Não serão aceitos recursos apresentados após o prazo estabelecido no item 6.2. 

6.4. A competência para conhecer e julgar os recursos interpostos é da COORDENAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA 

ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME, que submeterá à apreciação da 

Comissão de Fiscalização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 

6.5. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: asectta@gmail.com, dentro do prazo previsto item 6.2. 
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6.6. A COORDENAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA ASECTTA – SERVIÇO TÉCNICO EM CONCURSOS E 

PROCESSO SELETIVO – ME, não prestará informações sobre membros das Bancas: elaboradoras e corretoras; bem como 

sobre o conteúdo das provas no momento da aplicação das mesmas. 

6.7. Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será 

atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

6.8. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração 

valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

6.8.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação 

inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do 

candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 

6.9. Se durante a realização da Prova objetiva for percebido erro de digitação da questão será redigida uma errata que será 

publicada em todas as salas de aplicação de provas.  

7. DA NOMEAÇÃO E DA POSSE 

7.1. O candidato deverá manter junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, durante o 

prazo de validade do Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer 

reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada atualização. 

7.1.1 A nomeação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final. 

7.1.2. Para efeito de nomeação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico, realizado e/ou requerido pela Perícia 

Médica Oficial DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG, que avaliará sua aptidão física e mental para o 

exercício da função. 

7.1.2.1. Nos termos da legislação municipal Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cruzeiro da Fortaleza, 

instituído pela Lei Complementar nº 831, de 06/09/2005, e alterações posteriores, e os §§ 1°, 2° E 3° DO ART. 77 DO 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA. 

7.1.3 A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as 

responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das 

partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 

 § 1o A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias contados da publicação do ato de provimento. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 

7.2. A convocação para nomeação será feita por meio de publicação no site oficial da Prefeitura Municipal e ainda 

encaminhamento de telegrama ao candidato no endereço constante da ficha de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato à atualização dos dados fornecidos no ato da inscrição (endereço, telefone, etc.), o que deverá ser efetivado perante a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, enquanto o concurso público estiver no seu período 

de validade. 

7.3. O candidato aprovado, quando nomeado, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para assumir o cargo, podendo ser 

prorrogado este prazo por uma única vez por igual período, mediante requerimento e conveniência administrativa. 

7.4. O MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG se reserva ao direito de convocar os candidatos aprovados, 

obedecendo sempre à ordem de classificação e utilizando para isso os meios de publicação admitidos neste Edital. 

7.5. O candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar para a posse no prazo de que trata o subitem. 7..3 perderá o 

direito à vaga, sendo convocado outro candidato aprovado, respeitado a ordem de classificação. 

7.6. Quando a posse do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, sua nomeação será considerada sem efeito, implicando 

no reconhecimento da desistência e renúncia em ocupar o cargo para a qual foi aprovado, reservando-se à administração o 

direito de convocar o próximo candidato. 
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7.7 O candidato empossado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Administração, sendo que 

somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração, ficando desde já determinado que o empossado poderá 

desempenhar suas atribuições, a critério da Administração, tanto na sede no Município, quanto no Distrito de Brejo Bonito, 

sendo que a recusa em assumir o cargo no local determinado acarretará a perda do cargo. 

7.8. No ato da posse no cargo o candidato não poderá estar incompatibilizado para a investidura no cargo público. 

7.9. No ato da posse o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a) Laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente designada;  

b) Fotocópia da certidão de nascimento ou de casamento com as devidas averbações se houver;  

c) Fotocópia da Cédula de Identidade (RG)  

d) Fotocópia do CPF;  

e) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;  

f) Fotocópia do Certificado de Reservista se candidata do sexo masculino;  

g) Fotocópia do cartão PIS/PASEP;  

h) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse, devidamente registrada em Cartório;  

i) Declaração de que não infringe o art.37, inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(Acumulação de cargos e funções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art.37, § 10, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.  

j) Certidão de Antecedentes, expedida pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais;  

k) Fotocópia do Diploma e do registro Profissional da Categoria, com a habilitação específica da área para qual se inscreveu;  

l) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação exigida de acordo com o cargo optado;  

m) 02 (duas) fotografias 3X4 de frente, coloridas, recentes e iguais;  

n) Certidão do TSE que se encontra em gozo dos direitos políticos; 

 

*Para os itens que solicitam fotocópia, apresentar uma cópia simples e original para conferência da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG. 

7.10 A nomeação do candidato será publicada no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA – MG, no site oficial da Prefeitura Municipal e encaminhada para o endereço fornecido pelo candidato no ato 

da inscrição. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. O resultado final do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG será 

homologado pelo PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTELZA – MG e o Ato de Homologação serão 

afixados no quadro de publicação dos Atos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, e 

PUBLICADO O SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL não se admitindo recursos deste resultado. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O Concurso Público regido por este Edital terá prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, 

podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 

9.2. Em atendimento a Resolução de nº 14 de 24 de outubro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), toda 

documentação relativa a esse Concurso será arquivada por um período de 5 anos para, quando couber, futuras consultas. 

9.3. O número de vagas por cargo é inicialmente o constante do Anexo I deste Edital, podendo ser alterado em função do 

surgimento ou criação de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público. 

9.4. Somente se abrirá novo Concurso Público, antes de expirado o prazo de validade do presente, caso não existam candidatos 

aprovados e classificados para o preenchimento das vagas oferecidas ou que venham a surgir nos termos da Lei. 

9.5. O candidato aprovado deverá manter endereço atualizado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA – MG durante o todo prazo de validade do Concurso Público, para que seja notificado de sua convocação, sob 

pena de perder sua vaga. 
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9.6. A inscrição do candidato importará no conhecimento prévio deste Edital e na aceitação das condições do Concurso 

Público, tais como se acham estabelecidas. 

9.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG se reserva o direito de proceder às 

nomeações, no período de validade do Concurso Público, em número, local e lotação que atenda às suas necessidades de 

serviço, ressalvado o direito subjetivo à nomeação daqueles que forem aprovados dentro do número de vagas previstas neste 

edital. 

9.8. Será excluído do Concurso Público, em qualquer de suas fases, o candidato que: a) apresentar em qualquer fase 

documento ou declaração, cuja inexatidão ou falsidade tenham sido comprovadas, após ter sido assegurada ao candidato a 

oportunidade de sanar as incongruências e regularizar sua situação; 

b) agir com descortesia, violência verbal ou física, ameaçar, constranger ou ofender quaisquer dos membros da Comissão de 

Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, 

Autoridades ou da equipe de aplicação de provas e Coordenadores da ASECTTA; 

c) for surpreendido no momento da realização das provas em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou 

por qualquer outra forma vedada neste edital, bem como utilizando livros, cadernos, apostilas, anotações, impressos ou 

equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares e similares; 

d) valendo-se da condição de servidor público, tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros; 

e) apresentar-se embriagado para a realização das provas; 

f) portar armas, mesmo que detenham o porte legal; 

g) usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes. 

9.8.1. NÃO SERÁ PERMITIDO ao candidato ingressar nos locais de prova portando qualquer tipo de arma, aparelhos 

eletrônicos, tais como bip, TELEFONE CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 

máquina fotográfica, calculadora, Pager, etc., bem como RELÓGIO E ACESSORIOS DE CHAPELARIA, COMO: 

CHAPEUS, BONES, LENÇOS E GORROS de quaisquer espécies. 

9.9. A publicação dos atos referentes a este Concurso Público será feita no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, no endereço eletrônico http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/, 

www.asectta.com.br e Imprensa Oficial. 

9.10. Fica expressamente proibida a participação dos membros da Comissão de Fiscalização do Concurso Público da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, como candidatos as vagas disponibilizado no 

presente Concurso Público, o mesmo se verificando no tocante às pessoas que direta ou indiretamente participarem do 

processo de execução do Concurso Público. 

9.11. Reclamações de candidatos sobre a existência de erro em questões das provas, mesmo que por suposição, somente serão 

conhecidas quando no período de RECURSO, item 6. Deste Edital não podendo os candidatos discutir o assunto no local de 

aplicação das provas. 

9.12. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos. 

9.12.1. A forma oficial de comunicação entre a ASECTTA e os candidatos do certame é através do e-mail: 

asectta@gmail.com, pois resguarda ambas as partes. 

9.13. Eventuais modificações introduzidas neste Edital serão levadas ao conhecimento público de acordo com o previsto no 

subitem 9.9, podendo a Comissão de Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA - MG utilizar-se de outros meios de comunicação existentes na região para promover a divulgação de quaisquer 

atos aditivos necessários ou prestar informações aos candidatos e ao público em geral. 

9.14. Toda informação referente à realização do Concurso Público será fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, através da Comissão de Fiscalização do Concurso Público do Município, devidamente 

assessorada pelos responsáveis técnicos da empresa ASECTTA – SERVIÇO TÉCNICO EM CONCURSOS E PROCESSO 

SELETIVO – ME. 
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9.15. Maiores informações PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, sediado Praça Santuário, 

nº 1.373 CEP: 38.735-000 - Tel.: (34) 3835-1222 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG ou 

através do e-mail asectta@gmail.com. 

9.16. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, devidamente assessorada pela empresa ASECTTA – SERVIÇO 

TÉCNICO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVO – ME. 

9.17. Não serão fornecidas, por via telefônica, e-mail ou postal, informações quanto à posição dos candidatos na classificação 

do Concurso Público, ou informações contempladas neste Edital.  

9.18. Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG a homologação do resultado final 

do Concurso Público. 

9.19. Eventuais alterações, atualizações ou acréscimos deste Edital e de seus respectivos anexos, enquanto não consumada a 

providência do evento que lhe disser respeito, serão publicados no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG, nos endereços eletrônicos cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ e www.asectta.com.br, 

observados os prazos para fazê-lo. 

9.20. A Comissão de Fiscalização do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – 

MG estará presente no momento de abertura e fechamentos dos lacres dos malotes de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUZEIRO DA FORTELZA – MG, 19 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA  

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG 
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ANEXO I - DO CARGO E SUA ESPECIFICAÇÃO 

Quadro 01: Do Cargo Único. 

CÓD CARGO 
Vaga

s 
PCD 

VENCIMENTO 

INICIAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

1 Agente De Saúde Bucal 
02 

1 R$ 1.023,60 
40 

horas/semanas 
Curso técnico em saúde 

bucal. 
R$ 65,00 

 

2 
Coordenador Pedagógico 

01 
- R$ 2.539,38 30 

horas/semanais 

Pedagogia + supervisão ou 

inspeção ou orientação 

pedagógica. 

R$ 125,00 

 

3 
Enfermeiro 

01 
- 

R$ 2.463,63 12X36 Enfermagem + COREN R$ 125,00 

4 Engenheiro Civil 
01 

- 
R$ 4.031,39 

40 

HORAS/SEM

ANAIS 

Engenharia civil + CREA R$ 125,00 

 

5 

 

Fiscal Ambiental 
01 

- 
R$ 1.629,95 

30 

HORAS/SEM

ANAIS 

Ensino superior em que das 

seguintes habilitações: 

geólogo, ecólogo biólogo, 

agrônomo, engenheiro 

químico, engenheiro 

sanitarista, engenheiro 

ambiental ou engenheiro 

florestal 

R$ 75,00 

 

6 
Fiscal De Obras E Posturas 

01 
- 

R$ 1.629,95 

40 

HORAS/SEM

ANAS 

Ensino médio completo R$ 75,00 

 

7 
Fiscal Sanitário 

01 
- 

R$ 1.629,95 

40 

HORAS/SEM

ANAS 

Ensino médio completo R$ 75,00 

 

8 

 

Monitor De Educação Infantil 

05 + 

CR 

 

2 
R$ 1.379,98 

30 

HORAS/SEM

ANAS 

Magistério ou pedagogia 

educação infantil  
R$ 65,00 

9 Monitor De Transporte Escolar 01 + 

CR 
- 

R$ 1.224,60 

40 

HORAS/SEM

ANAS 

Ensino médio 

R$ 65,00 

 

10 
Motorista 01 + 

CR 
- R$ 1.224,60 

40 

HORAS/SEM

ANAS 

Fundamental incompleto + 

CNH R$ 55,00 

 

11 
Odontólogo 

CR 
- R$ 4.031,39 

40 

HORAS/SEM

ANAIS 

Odontologia + CRO R$ 125,00 

12 Oficial de Administração 01 + 

CR 
- R$ 1.113,28 

40 

HORAS/SEM

ANAS 

Ensino Médio  R$ 65,00 

13 Peb – Educador Infantil 01 + 

CR 
- 

R$ 1.918,30 

30 

HORAS/SEM

ANAIS 

Normal superior ou 

Pedagogia com Habilitação 

especifica 

R$ 95,00 

14 Professor de Educação Física 
01 

- 
R$ 1.918,30 

24 

HORAS/SEM

ANAS 

Superior em Educação 

Física + CREF 
R$ 95,00 

 

15 
Professor de Geografia 

01 
- 

R$ 1.918,30 

24 

HORAS/SEM

ANAIS 

Licenciatura em Geografia R$ 95,00 

 

16 

Professor de Matemática/ 

Geometria 
02 + 

CR 
1 R$ 1.918,30 

24 

HORAS/SEM

ANAS 

Licenciatura em Matemática R$ 95,00 

 

17 
Professor de Português 

CR 
- 

R$ 1.918,30 

24 

HORAS/SEM

ANAS 

Licenciatura em Português R$ 95,00 

18 Secretária Escolar 01 + 

CR 
- 

R$ 1.192,11 

30 

HORAS/SEM

ANAS 

Curso técnico em nível 

médio, tecnólogo ou 

licenciatura em qualquer 

área do conhecimento 

R$ 65,00 
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19 
Servente de Creche 

CR 
- 

R$ 1.005,12 

30 

HORAS/SEM

ANAIS 

Fundamental completo R$ 55,00 

20 Servente Escolar 01+ 

CR 
- 

R$ 1.005,12 

30 

HORAS/SEM

ANAS 

Fundamental completo R$ 55,00 

21 Técnico de Segurança Do Trabalho 
01 

- 
R$ 1.629,95 

30 

HORAS/SEM

ANAS 

Médio profissionalizante em 

segurança do trabalho ou 

médio completo + curso 

técnico em segurança do 

trabalho 

R$ 75,00 

22 Técnico em Enfermagem 02+C

R 
1 

R$ 1.023,60 12X36 
Curso técnico em 

enfermagem + COREN 
R$ 65,00 

23 Técnico em Radiologia 
01 

- 
R$ 1.113,28 

20 HORAS 

SEMANAIS 

Curso técnico de nível 

médio em radiologia. 
R$ 65,00 

 

Da Descrição e Atribuições do Cargo 

CÓD. CARGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

1 Agente De Saúde Bucal 
Executar atividades de nível técnico no tratamento odontológico, desenvolvendo 

procedimentos de rotina e orientação em higiene dental. 

2 Coordenador Pedagógico 

Objetivo Geral: Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto 

políticopedagógico da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino, em 

consonância com as diretrizes educacionais do Município; elaborar o plano de trabalho da 

coordenação pedagógica, articulado com o plano da direção da escola, indicando metas, 

estratégias de formação, cronogramas de formação continuada e de encontros para o 

planejamento do acompanhamento e avaliação com os demais membros da Equipe Gestora; 

coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalho dos professores e 

demais profissionais em atividades docentes, em consonância com o projeto político-

pedagógico e as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de Educação; assegurar a 

implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam a inclusão dos 

educandos, em especial dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação; promover a análise dos resultados das avaliações internas e 

externas, estabelecendo conexões com a elaboração dos planos de trabalho dos docentes, da 

coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do projeto político- pedagógico; 

analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem, 

expressos em quaisquer instrumentos internos e externos à unidade educacional, garantindo a 

implementação de ações voltadas à sua superação; identificar, em conjunto com a Equipe 

Docente, casos de alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, 

por isso, necessitem de atendimento diferenciado, orientando os encaminhamentos 

pertinentes, inclusive no que se refere aos estudos de recuperação contínua; planejar ações 

que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação do trabalho coletivo, 

assegurando a integração dos profissionais que compõem a unidade educacional; participar da 

elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das atividades pedagógicas 

desenvolvidas na unidade educacional; acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas 

diferentes atividades e componentes curriculares, bem como assegurar as condições para os 

registros do processo pedagógico; participar, em conjunto com a comunidade educativa, da 

definição, implantação e implementação das normas de convívio da unidade educacional; 

organizar e sistematizar, com a Equipe Docente, a comunicação de informações sobre o 

trabalho pedagógico, inclusive quanto à assiduidade e à necessidade de compensação de 

ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis; promover o acesso da equipe docente 

aos diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos disponíveis na unidade educacional, 

garantindo a instrumentalização dos professores quanto à sua organização e uso; participar da 

elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a unidade educacional à 

comunidade e aos equipamentos locais de apoio social; promover e assegurar a 
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implementação dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação, por meio da 

formação dos professores, bem como a avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos 

alunos, no que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades de adequação; participar 

das diferentes instâncias de discussão para a tomada de decisão quanto à destinação de 

recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive a verba do Programa de Transferência de 

Recursos Financeiros - PTRF e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE da unidade 

educacional; participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, promovendo 

estudos de caso em conjunto com os professores e estabelecendo critérios para o 

encaminhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem; orientar, acompanhar e 

promover ações que integrem estagiários, cuidadores e outros profissionais no 

desenvolvimento das atividades curriculares; participar das atividades de formação 

continuada promovidas pelos órgãos regionais e central da Secretaria Municipal de Educação, 

com vistas ao constante aprimoramento da ação educativa 

3 Enfermeiro 

Executar serviços vinculados a saúde pública em geral, considerando os seus aspectos 

profiláticos e preventivos, , sendo que as atividades serão desempenhadas nas unidades de 

saúde do Municipio, exceto PSF. 

4 Engenheiro Civil 

Executar atividades de engenharia civil, desenvolvendo as atividades e procedimentos de 

fiscalização, elaboração de projetos de engenharia civil dentre outras correlatas especificas da 

área. 

5 Fiscal Ambiental 

Exercer a fiscalização específica nos termos da legislação ambiental municipal e demais 

legislação ambiental pertinente, fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes 

aos processos de licenciamento; promover a fiscalização das atividades licenciadas ou em 

processo de licenciamento e desenvolver tarefas de controle e de monitoramento ambiental; 

promover a apuração de denúncias e exercer a fiscalização sistemática do meio ambiente no 

município; trazer ao conhecimento do ente ou órgão responsável qualquer agressão ao meio 

ambiente, independentemente de denúncia; emitir laudos de vistoria, autos de constatação, 

notificação, embargos, ordens de suspensão de atividades, autos de infração e multas, em 

cumprimento da legislação ambiental municipal e demais legislação pertinente; promover a 

apreensão de equipamentos, materiais e produtos extraídos, produzidos, transportados, 

armazenados, instalados ou comercializados em desacordo com a legislação ambiental; 

executar perícias dentro de suas atribuições profissionais, realizar inspeções conjuntas com 

equipes técnicas de outras instituições ligadas a preservação e uso sustentável dos recursos 

naturais; exercer o poder de polícia ambiental e em especial aplicar as sanções 

administrativas previstas na legislação ambiental municipal, aplicando subsidiariamente a Lei 

Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

6 
Fiscal De Obras E 

Posturas 
Promover a aplicação do Código de Posturas Públicas e de Obras. 

7 Fiscal Sanitário 

Quando na área de vigilância epidemiológica: proceder a visitas hospitalares e domiciliares 

nos casos de enfermidades infectocontagiosas, visando orientar o paciente, bem como seus 

familiares e vizinhos, quanto aos procedimentos e cuidados necessários; recolher 

periodicamente boletins de notificação em creches, centros de saúde, hospitais, laboratórios e 

outras fontes, a fim de desencadear as atividades de vigilância epidemiológica junto ao 

paciente e à comunidade a que pertence; realizar levantamentos relativos às condições de 

saneamento nos bairros e comunidades no Município, a fim de avaliar o risco de epidemias; 

interceptar ônibus e outros meios de transporte provenientes de regiões endêmicas, a fim de 

prevenir, orientar e informar acerca de condutas pertinentes; pesquisar eventualmente 

arquivos e bancos de dados, a fim de acessar informações referentes aos pacientes; Quando 

na área de educação em saúde: participar de projetos de pesquisa visando a implantação e 

ampliação de serviços relacionados à saúde nas comunidades; colaborar na implantação e 
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acompanhamento de programas assistenciais junto à população; auxiliar na divulgação de 

meios profiláticos, preventivos e assistenciais, colaborando na elaboração de cartazes de 

esclarecimento ao público; orientar a comunidade sobre higiene bucal; orientar grupos de 

pessoas em face de problemas sociais relacionados à saúde, encaminhando-os às entidades 

específicas de acordo com a necessidade constatada; colaborar na implantação e 

acompanhamento de programas assistenciais junto à população; desenvolver ações educativas 

e preventivas nos estabelecimentos de ensino da rede pública e na comunidade, organizando 

palestras, ensinando e aplicando procedimentos odontológicos básicos de higiene bucal, tais 

como aplicação de flúor, escovação e evidenciação de placas bacterianas; colaborar no 

levantamento de dados socioeconômicos para estudo e identificação de problemas sociais na 

comunidade. 

8 
Monitor De Educação 

Infantil 

Conhecer as etapas da evolução infantil; o trabalho de cuidar de crianças de 0 até 5 anos e 11 

meses de idade; Orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; promover 

nos horários determinados a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando 

fraldas e roupas; auxiliar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando a aquisição 

de bons hábitos, auxiliando as crianças menores na ingestão de alimentos na quantidade e 

forma adequada, oferecer mamadeira aos bebês, tomando o devido cuidado com o regurgito; 

promover horário para repouso; acompanhar a criança ao banheiro; Garantir a segurança das 

crianças na instituição; ajudar na lavagem e desinfecção dos brinquedos; observar a saúde e o 

bem-estar das crianças, prestando os primeiros socorros quando necessário e comunicar à 

Direção para as providências subsequentes e também os acontecimentos relevantes do dia e 

qualquer incidente ou dificuldade ocorridas;  Manter a disciplina das crianças sob sua 

responsabilidade; respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; Zelar pelo material sob sua 

responsabilidade, bem como confeccionar materiais destinados a recreação e decoração do 

local de trabalho; Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais 

atividades extras promovidas pela instituição; Acompanhar as crianças no horário destinado 

ao recreio e em outras atividades desenvolvidas nos Centros de Educação Infantil Municipal; 

Executar tarefas de apoio administrativo sempre que solicitado;  

Observar a entrada e saída de crianças nos diferentes turnos, objetivando preservar a ordem e 

organização escolar; Manter limpo e arrumado o local de trabalho orientando e/ou 

colaborando com a limpeza das salas, brinquedos, materiais e utensílios utilizados, arrumando 

e/ou orientando a arrumação dos brinquedos e dos móveis;Incentivar a participação das 

crianças no desenvolvimento das atividades; Participar de reuniões administrativas; Executar 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

9 

Monitor De Transporte 

Escolar 

Compete ao Monitor do Transporte Escolar, além dos devedores comuns aos funcionários 

públicos deste Município: apresentar-se devidamente identificado com crachá contendo o 

dístico MONITOR e com aparência pessoal adequada; identificar a instituição de ensino dos 

respectivos alunos e deixá-los dentro da respectiva unidade escolar, orientando sobre as 

regras e procedimentos do regimento escolar; proceder com lisura e urbanidade para com os 

escolares, pais, professores e servidores dos estabelecimentos de ensino; cuidar da segurança 

do aluno durante o transporte escolar, controlando os alunos desde o embarque até seu 

desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque no 

final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; auxiliar no embarque, 

desembarque seguro e acomodação dos alunos e seus pertences, com a atenção voltada à 

segurança destes, procurando evitar possíveis acidentes, ressaltando o uso do cinto de 

segurança e controlar o comportamento dos alunos; ajudar os alunos a subir e descer as 

escadas dos transportes, observando a individualidade e o grau de dificuldade de cada aluno; 

orientar diariamente os alunos quanto ao risco de acidente, sobre medidas de segurança e 

comportamento, evitando que coloquem partes de seu corpo para fora da janela, certificando-
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se de que todos estejam assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; 

zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas cabíveis de prevenção ou solução de 

quaisquer problemas relacionados à execução do transporte; o aluno especial, cuja 

comprovação se dá através de laudo médico, terá tratamento adequado a sua limitação por 

parte do monitor; contatar regularmente a fiscalização do serviço de transporte escolar, e 

excepcionalmente o diretor ou responsável pela unidade escolar, mantendo-o informado de 

quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o 

resultado final da prestação dos serviços, bem como mudança de horários ou itinerários 

eventualmente. Prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas 

relacionados à execução do transporte e executar tarefas correlatas que lhe forem 

determinadas pelo seu superior. 

 

10 
Motorista 

Conduzir automóveis, veículos pesados, caminhões, ônibus e ambulâncias, transportando 

pessoas e materiais. 

11 Odontólogo 
Realizar procedimentos curativos, educativos e preventivos, na área odontológica, visando 

melhorar a qualidade da saúde bucal dos munícipes. 

12 Oficial de Administração 
Prestar serviços técnicos em geral na área administrativa da unidade designada pelo 

Executivo Municipal. 

 

13 
Peb – Educador Infantil 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas 

para as crianças na pré-escola; 

Conhecer as etapas de evolução infantil; o trabalho de educar/cuidar de crianças de 4 a 5 anos 

de idade; Orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; manter a disciplina 

das crianças sob sua responsabilidade; Apurar a freqüência diária das crianças; respeitar as 

épocas do desenvolvimento infantil; Planejar e executar o trabalho docente; realizar 

atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis; Realizar atividades 

recreativas e trabalhos educacionais com crianças através de jogos, brincadeiras, desenhos e 

colagens; Preparar temas/projetos adequados, para serem trabalhados em sala de aula; 

Participar dos processos de aprendizagem das crianças, do seu desempenho, do desempenho 

da equipe da Escola com vistas à melhoria da ação pedagógica; Cuidar do ambiente e dos 

materiais utilizados no desenvolvimento das atividades; Organizar registros de observações 

das crianças; Acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional; Participar de 

atividades extra-classe; Participar de reuniões pedagógicas e administrativas e com as 

famílias; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 

Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou secretaria municipal de educação, 

Executar outras tarefas correlatas, em conformidade com o Regimento da Unidade Escolar. 

 

14 

Professor de Educação 

Física 

Exercer a docência na disciplina dos anos finais do ensino fundamental; Participar da 

elaboração do plano de ensino da escola; Elaborar planos de aula dentro de sua área de 

atuação; Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros; 

Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou secretaria municipal de educação, 

Elaborar, acompanhar e avaliar projetos pedagógicos e propostas curriculares; Participar do 

processo de planejamento, implementação e avaliação da prática pedagógica e das 

oportunidades de capacitação. Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou 

secretaria municipal de educação, executar outras tarefas correlatas, em conformidade com o 

Regimento da Unidade Escolar.  

15 Professor de Geografia 

Exercer a docência na disciplina dos anos finais do ensino fundamental; Participar da 

elaboração do plano de ensino da escola; Elaborar planos de aula dentro de sua área de 

atuação; Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros; 

Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou secretaria municipal de educação, 

Elaborar, acompanhar e avaliar projetos pedagógicos e propostas curriculares; Participar do 
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processo de planejamento, implementação e avaliação da prática pedagógica e das 

oportunidades de capacitação. Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou 

secretaria municipal de educação, executar outras tarefas correlatas, em conformidade com o 

Regimento da Unidade Escolar.  

16 

Professor de 

Matemática/ 

Geometria 

Exercer a docência na disciplina dos anos finais do ensino fundamental; Participar da 

elaboração do plano de ensino da escola; Elaborar planos de aula dentro de sua área de 

atuação; Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros; 

Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou secretaria municipal de educação, 

Elaborar, acompanhar e avaliar projetos pedagógicos e propostas curriculares; Participar do 

processo de planejamento, implementação e avaliação da prática pedagógica e das 

oportunidades de capacitação. Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou 

secretaria municipal de educação, executar outras tarefas correlatas, em conformidade com o 

Regimento da Unidade Escolar.  

17 Professor de Português 

Exercer a docência na disciplina dos anos finais do ensino fundamental; Participar da 

elaboração do plano de ensino da escola; Elaborar planos de aula dentro de sua área de 

atuação; Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros; 

Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou secretaria municipal de educação, 

Elaborar, acompanhar e avaliar projetos pedagógicos e propostas curriculares; Participar do 

processo de planejamento, implementação e avaliação da prática pedagógica e das 

oportunidades de capacitação. Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou 

secretaria municipal de educação, executar outras tarefas correlatas, em conformidade com o 

Regimento da Unidade Escolar.  

18 Secretária Escolar 

Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria;organizar e manter em 

dia o protocolo, o arquivo escolar, o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, 

em qualquer época, a verificação da identidade e regularidade da vida escolar do aluno e 

autenticidade dos documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea de leis, 

regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a 

correspondência que lhe for confiada, lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o 

expediente a ser submetido ao despacho do Diretor; elaborar relatórios e processos a serem 

encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os 

documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à 

matrícula, transferência, adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso adequado e 

conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria; manter sigilo sobre assuntos 

pertinentes ao serviço, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

19 
Servente de Creche 

Cuidar da faxina geral de todas as dependências de seu local de trabalho; confeccionar a 

merenda escolar para alunos observando-se os aspectos de organização, higiene, economia e 

controle, evitando quaisquer tipos de desperdícios ou desvios de materiais de consumo; zelar 

pela boa conservação dos utensílios disponíveis; seguir com rigor as determinações relativas 

às tarefas e cardápios, observando as condutas relativas à higiene pessoal e boa apresentação; 

respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e carinho e respeitar o trabalho do colega 

deixando que ele participe também do serviço da cozinha; participar de cursos de treinamento 

determinados pela Secretaria Municipal de Educação, de forma a aperfeiçoar seu desempenho 

profissional; colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais atividades 

extras promovidas pela instituição; cooperar e co-participar nas atividades de recreação dos 

alunos, acompanhando e assistindo os alunos no horário destinado ao recreio e outras 

atividades extra-classe desenvolvidas  nos centros de educação infantil; manter limpo e 

arrumado o local de trabalho colaborando com a limpeza das salas, brinquedos, materiais e 

utensílios utilizados,  zelar pela segurança das crianças; participar das reuniões 

administrativas sempre que for convocado; executar outras tarefas correlatas determinadas 
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pelo superior imediato. 

 

20 
Servente Escolar 

Cuidar da faxina geral de todas as dependências de seu local de trabalho; confeccionar a 

merenda escolar para alunos observando-se os aspectos de organização, higiene, economia e 

controle, evitando quaisquer tipos de desperdícios ou desvios de materiais de consumo; zelar 

pela boa conservação dos utensílios disponíveis; seguir com rigor as determinações relativas 

às tarefas e cardápios, observando as condutas relativas à higiene pessoal e boa apresentação; 

respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e carinho e respeitar o trabalho do colega 

deixando que ele participe também do serviço da cozinha; participar das reuniões 

administrativas sempre que for convocado; executar outras tarefas correlatas determinadas 

pelo superior imediato. 

 

21 

 

Técnico de Segurança Do 

Trabalho 

Elaborar e participar da elaboração da política de SST: Planejar a política de saúde e 

segurança do trabalho; identificar a política administrativa da instituição; diagnosticar 

condições gerais da área de SST; analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho; 

comparar a situação atual com a legislação; avaliar e comparar os referenciais legais da 

política a ser implantada; mostrar o impacto econômico de implanta-ção da política; 

desenvolver sistema de gestão de SST; negociar a aplicabilidade da política; participar de 

reforma e elaboração de normas regulamentadoras. • Implantar a política de SST: Divulgar a 

política na instituição ou empresa; administrar dificuldades de implantação; coordenar 

equipes multidisciplinares; acompanhar a implantação da política de SST; acompanhar as 

equipes multidisciplinares para avaliação; gerenciar aplicabilidade da política de SST; 

estabelecer programas, projetos e procedimentos de melhoria; elaborar e acompanhar 

programas preventivos e corretivos; desenvolver programas, projetos e procedimentos de 

melhoria Implantar procedimentos técnicos e administrativos; emitir ordem de serviço; 

acompanhar ordem de serviço; promover ação conjunta com a área de saúde. Realizar 

auditoria, acompanhamento e avaliação na área de SST: Avaliar o ambiente de trabalho; 

interpretar indicadores de eficiência e eficácia dos programas implantados; validar 

indicadores de eficiência e eficácia; avaliar as atividades da organização versus os programas 

oficiais de SST e outros; adequar a política de SST às disposições legais; identificar 

indicadores para replanejamento do sistema; adotar metodologia de pesquisas quantitativas e 

qualitativas; verificar o nível de atendimento e perspectivas de avanço; verificar 

implementação de ações preventivas e corretivas; avaliar o desempenho do sistema; 

estabelecer mecanismos de intervenção. Identificar variáveis de controle de doenças, 

acidentes, qualidade de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação; 

realizar inspeção; realizar análise preliminar de risco; elaborar e participar de laudos 

ambientais; estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o desenvolvimento 

sustentável; avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais; participar do sistema de 

gestão ambiental; registrar procedimentos técnicos; supervisionar procedimentos técnicos; 

emitir parecer técnico. Desenvolver ações educativas na área de SST: Identificar as 

necessidades educativas em SST; promover ações educativas em SST; elaborar cronograma 

de ações educativas de segurança e saúde do trabalho; elaborar recursos e materiais didáticos 

de ações educativas de segurança e saúde; interagir com equipes multi-disciplinares; 

disponibilizar material e recursos didáticos; formar multiplicadores; implementar intercâmbio 

entre técnicos de segurança do trabalho; difundir informações; utilizar métodos e técnicas de 

comunicação; avaliar ações educativas de segurança e saúde; participar dos programas de 

humanização do ambiente de trabalho; orientar órgãos públicos e comunidade para o 

atendimento de emergências ambientais; participar de ações emergenciais. Participar de 

perícias e fiscalizações: Elaborar laudos periciais; atuar como perito; interagir com os setores 

envolvidos; propor medidas e soluções; acompanhar processos nas diversas esferas 

judiciárias. Integrar processos de negociação: orientar as partes em SST; utilizar o referencial 

legal; promover reuniões com as contratadas; exigir o cumprimento das cláusulas contratuais 

relativas à SST; assessorar nas negociações; elaborar cláusulas de SST para acordos e 
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negociações coletivas. Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a 

aplicação de tecnologia; avaliar impacto da adoção; estabelecer procedimentos seguros e 

saudáveis; inspecionar implantação; estabelecer formas de controle dos riscos associados; 

emitir parecer sobre equipamentos, máquinas e processos. Gerenciar documentação de SST: 

Elaborar manual do sistema de gestão de SST; elaborar normas de procedimentos técnicos e 

administrativos; produzir anexos de atualização; gerar relatórios de resultados; documentar 

procedimentos e normas de sistemas de segurança; controlar atualização de documentos, 

normas e legislação; revisar documentação de SST; atualizar registros; organizar banco de 

dados; alimentar rede de informações. • investigar acidentes: Selecionar metodologia para 

investigação de acidentes; analisar causas de acidentes; determinar causas de acidentes; 

identificar perdas decorrentes do acidente; elaborar relatório de acidente de trabalho; propor 

recomendações técnicas; verificar eficácia das recomendações. Utilizar recursos de 

informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente 

 

22 

 

Técnico em Enfermagem 

Executar atividades de nível técnico na área de saúde, atribuídas as equipes de enfermagem, 

exceto as exclusivas de enfermeiro, desenvolvendo procedimentos de rotina e orientação e 

participando de campanhas públicas e assistindo ao enfermeiro, sendo que as atividades serão 

desempenhadas nas unidades de saúde do Municipio, exceto PSF. 

 

23 

 

Técnico em Radiologia 

Executar serviços de exames radiológicos em pacientes encaminhados a sua unidade de 

lotação, obedecidas as normas e procedimento 
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ANEXO II – DO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE DIVULGAÇÃO 

19/07/19 - Publicação do Edital. 

Imprensa Oficial, Quadro de Avisos da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG e no 

endereço eletrônico: http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ e 

http://www.asectta.com.br/, 

19/09/19 08h00minh Início das Inscrições. 
Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ e Imprensa Oficial. 

19/09/19 08h00minh 
Inicio de Pedido de Isenção da taxa 

de inscrição 

Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ e Imprensa Oficial. 

21/09/19 15h00min 
Termino do Pedido de Isenção da 

Taxa de Inscrição 

Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/. 

23/09/19 
Ate 

23h59min 
Publicação do Pedido de Isenção 

Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/. 

04/10/19 
Ate 

23h59min 

Publicação do Recurso de Pedido de 

Isenção Deferimento ou 

Indeferimento 

Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/. 

19/10/19 15h00minh Término das Inscrições. 
Pelos endereços eletrônicos: cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/, 

www.asectta.com.br, 

22/10/19 
Ate 

23h59min 

Publicação da relação de candidatos 

inscritos e indeferimentos de 

Inscrições. 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

Fortaleza - MG e nos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br, http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ 

28/10/19 
Ate 

23h59min 
Divulgação Local das provas. 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

Fortaleza - MG e nos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br, http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/ 

Local da Prova: A DEFINIR 

24/11/19 - Realização de provas escritas. 
Horário: 09h00min / Poderá ser realizada em 2 (dois) turnos 

manhã e tarde.  

25/11/19 
Ate 

23h59min 

Publicação do gabarito das provas. E 

Inicio do Prazo de Recurso  

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

Fortaleza - MG e nos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br, http://cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/. 

 

29/11/19 As 18hs 
Encerramento do prazo para recursos 

sobre questões das provas. 
Item 6.2. 
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04/12/19 
Ate 

23h59min 

Publicação de decisões sobre 

recursos das provas escritas. 

Publicação do Resultado Preliminar 

Inicio do Prazo de Recursos do 

Resultado Preliminar. 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

Fortaleza - MG e nos endereços eletrônicos: 

cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/, www.ASECTTA.com.br 

09/12/19 18hs 
Termino do Prazo de Recursos do 

Resultado Preliminar. 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

Fortaleza - MG e nos endereços eletrônicos: 

cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/, www.ASECTTA.com.br 

10/12 até 

11/12 
18hs Prova de Títulos. 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

Fortaleza - MG e nos endereços eletrônicos: 

cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/, www.ASECTTA.com.br 

12/12/19 18h00minh 

Divulgação do Resultado Final 

Definitivo apto à homologação pelo 

Prefeito Municipal. 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

Fortaleza - MG e nos endereços eletrônicos: 

cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/site/, www.ASECTTA.com.br 
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ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO / INCOMPLETO 

MOTORISTA, SERVENTE DE CRECHE, SERVENTE ESCOLAR, 

 

PORTUGUÊS:  A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: descritivo, narrativo, 

dissertativo, e de diferentes gêneros como, por exemplo, poema, texto jornalístico, propaganda, charge, tirinha, etc. Nessas 

questões, além dos conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de um texto, tais como: 

apreensão da ideia central ou do objetivo do texto, identificação/análise de informações e/ou ideias expressas ou 

subentendidas, da estrutura ou organização do texto, da articulação das palavras, frases e parágrafos (coesão) e das ideias 

(coerência), das relações intertextuais, ilustrações ou gráficos, recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de 

palavras, expressões, ilustrações, também poderão ser cobrados os seguintes conteúdos gramaticais, no nível correspondente à 

8ª série: divisão silábica, grafia de palavras, acentuação gráfica, concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; 

crase; pontuação; classes gramaticais (reconhecimento e flexões); estrutura e formação de palavras; sinônimos, antônimos, 

homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. 

MATEMÁTICA: Números: números primos, algoritmo da divisão. Sistemas de numeração. Critérios de divisibilidade. 

Máximo divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: 

operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos. Propriedades dessas 

operações. Médias (aritmética e ponderada). Módulo e suas propriedades. Desigualdades, Intervalos. Sistemas de medidas. 3. 

Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades. Regra de três simples e composta. Regra de sociedade. Percentagem. 

Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. 4. Funções: gráficos de funções: definição e representação. 5. 

Função afim: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, gráficos. Equações e inequações do 1.º grau. 

Sistema de equações do 1.º grau. 6. Função quadrática: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, gráficos. 

Equações e inequações do 2.º grau. Equações biquadradas. 7. Expressões algébricas. Polinômios, algoritmos de divisão, 

produtos notáveis e fatoração. 8. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros. Igualdade e semelhança de 

triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo e relações trigonométricas. 

Círculos e discos. Polígonos regulares e relações métricas. Feixes de retas. Áreas e perímetros. 9. Estatística básica: conceitos, 

coleta de dados, amostra. Gráficos e tabelas: interpretação. Distribuição de frequência. Médias, moda e mediana. 10. 

Probabilidades: espaço amostral. Experimentos aleatórios. 

ATUALIDADES / INFORMÁTICA / LEGISLAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 

Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 

Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de básicas de informática, Word 

2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. Estatuto de Servidor do Município 

de Cruzeiro da Fortaleza. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS: 

 

MOTORISTA 

 

Mecânica básica: conhecimentos elementares de mecânica de automóveis, troca e rodízio de rodas; motores, manutenção e 

eletricidade: regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, trocas de bomba d'agua, troca e regulagem de tensão nas 

correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, 

acessórios simples. Cortesia com o usuário. Conservação e limpeza do veículo. Noções sobre normas de segurança no 

trabalho. Legislação sobre trânsito: Regras de direção, infrações e penalidades. Regras gerais para circulação de trânsito, os 

sinais de trânsito, licenciamento de veículos, condutores de veículos. Sinalizações e conceitos. Direção Defensiva: 

gerenciamento de risco (conceito, via, veículo, condutor, pedestre e situações adversas). Equipamentos Obrigatórios. Sugestão 

Bibliográfica: Código Nacional de Trânsito. Legislação de Trânsito, atualização e legislação complementar. Resoluções do 

CONTRAN. Manuais pertinentes. Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro e legislação atualizada; normas gerais 

de circulação e conduta; da educação para o trânsito; da sinalização de trânsito; das infrações; dos crimes de trânsito. Veículos. 

CNH. Noções de mecânica. Primeiros socorros. Direção defensiva. Meio ambiente e Cidadania. 
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SERVENTE DE CRECHE 

 

Técnicas de Uso e Conservação de Materiais de Limpeza; 02 - Simbologia de Produtos Químicos e seus perigos; 03 - 

Conservação, Limpeza e Higiene Pessoal, de Trabalho e de Equipamentos; Segurança do Trabalho. 04 - Noção de grupos, 

categorias e organização de objetos. 05 - Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e aparelhos em geral. 06 - 

Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento. 07 - Técnicas de uso e conservação de alimentos 08 - Noções 

de como operar máquinas simples. 09 – Técnicas básicas de manipulação e alimentos e Noções básicas de preparação de 

alimentos. 

 

SERVENTE ESCOLAR 

 

Técnicas de Uso e Conservação de Materiais de Limpeza; 02 - Simbologia de Produtos Químicos e seus perigos; 03 - 

Conservação, Limpeza e Higiene Pessoal, de Trabalho e de Equipamentos; Segurança do Trabalho. 04 - Noção de grupos, 

categorias e organização de objetos. 05 - Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e aparelhos em geral. 06 - 

Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento. 07 - Técnicas de uso e conservação de alimentos 08 - Noções 

de como operar máquinas simples. 09 – Técnicas básicas de manipulação e alimentos e Noções básicas de preparação de 

alimentos. 

CARGO NÍVEL Médio ou Técnico 

AGENTE DE SAUDE BUCAL, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

SECRETÁRIA ESCOLAR, TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TECNICO EM ENFERMAGEM, 

TECNICO EM RADIOLOGIA 

 

PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 

diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto argumentativo, 

informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar 

informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro 

texto; relacionar uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma 

informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação 

implícita; identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido 

de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra 

(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações 

ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, 

identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção 

textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão baseadas em 

texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: 

divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos 

de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e 

verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e 

nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de 

um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. 

Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO: 1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de 

divisibilidade; Máximo divisor comum (entre números inteiros); Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. 

Conjuntos Numéricos: operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos; 

Propriedades dessas operações; Médias (aritmética simples e ponderada). Módulo; Desigualdades; Intervalos; Sistemas de 

medida. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três simples e composta; Percentagem; Juros 

simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, contradomínio, imagem direta de funções; Gráficos de relações; 

Funções: definição e representação; Funções crescentes, decrescentes e periódicas; Função inversa. 5. Funções afins, lineares e 

quadráticas – propriedades, raízes, gráficos. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções exponenciais e logarítmicas; propriedades 
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e gráficos. Mudança de base; Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. 7. Trigonometria no triângulo retângulo; 

Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente; propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 8. 

Sequências: progressões aritméticas: termo geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades; Progressões 

geométricas: termo geral, relação entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9. Análise Combinatória: 

princípio fundamental da contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com repetições; Binômio de Newton; 

Triângulo de Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com matrizes: adição, subtração e multiplicação; 

Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes; Resolução, discussão e interpretação geométrica de sistemas 

lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros; Igualdade e semelhança de triângulos. Relações 

métricas nos triângulos. Círculos e discos; Polígonos regulares e relações métricas; Feixes de retas; Áreas e perímetros. 12. 

Geometria Espacial: retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos; 

Prismas e pirâmides; Cálculo de áreas e volumes; Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas e volumes; Poliedros e relação 

de Euler. 13. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. Distância entre dois pontos; Estudo da 

equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano); Retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas; Distância de 

um ponto a uma reta, áreas de triângulos, circunferências e círculos. 14. Números Complexos: módulo, argumento, forma 

algébrica; Operações com números complexos: adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 15. Polinômios: 

conceitos; Adição e multiplicação de polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações entre 

coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes inteiros. 16. Estatística básica: 

conceito, coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples e ponderada), moda e mediana; 

Desvio padrão. 17. Probabilidades: espaço amostral; Experimentos aleatórios; Probabilidades.   

ATUALIDADE / INFORMÁTICA / LESGILAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 

Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 

Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de básicas de informática, Word 

2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. Estatuto de Servidor do Município 

de Cruzeiro da Fortaleza. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS:  

 

AGENTE DE SAUDE BUCAL. 

 

Técnicas auxiliares de odontologia. Materiais, equipamentos e instrumental. Técnicas de trabalho - posições e passos, 

materiais dentários forradores e restauradores. Conservação e manutenção de equipamentos e instrumental. Técnicas de 

enfermagem: esterilização e desinfecção. Problemas básicos de saúde da população. Noções sobre: saúde e meio ambiente, 

vigilância epidemiológica e sanitária. Educação em saúde. O que é educar/educação. Relação profissional/usuário e 

serviço/comunidade. Comunicação em saúde. Trabalho em equipe. Cárie dentária: etiologia da cárie, noções de tratamento da 

cárie dentária, flúor cariostáticos e selantes. Noções Básicas de: Dentística Restauradora; Cimento e Silicato; Amálgama; 

Resinas Compostas; Nomenclatura e Preparos Cavitários; Periodontia; Próteses; Cirurgia; Pediatria; Ortodontia; 

Farmacologia; Radiologia. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do 

SUS, controle social – organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização complementar 

do SUS. Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação. Doenças 

endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Modelo assistencial e financiamento. Planejamento e programação 

local de saúde. Política Nacional de Humanização. Sistemas de Informação em Saúde. Doenças de Notificação Compulsória. 

 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS. 

 

Legislação Municipal pertinente ao cargo. Norma de Acessibilidade. Concreto: controle tecnológico dos materiais e serviços. 

Terraplenagem: movimentação de terra, drenagem, arruamento e pavimentação. Serviços topográficos: execução e controle. 

Materiais de Construção: alvenarias, revestimentos, telhado, pintura, impermeabilização, instalações prediais (hidráulicas, 

sanitárias e elétricas) e serviços complementares. Leitura e interpretação de projetos arquitetônico, estrutural, de instalações 

prediais e de obras complementares. Noções de desenho digital (AUTOCAD).  

 

Fiscalização: Obras, tributos e posturas; Legislação Federal, estadual e municipal relativa a edificações, parcelamentos, uso e 

ocupação do solo e demais disposições da legislação urbanística; Fiscalização de obras particulares e posturas municipais; 

Auto de infração e embargo de obras; Fiscalização de atividades industriais, comerciais, prestadoras de serviços, eventos, 

ambulantes, extrativistas, obras, loteamentos e congêneres; Orientação de contribuinte, munícipe e sujeito passivo no tocante à 

aplicação da legislação vigente; Fiscalização do exercício da prestação de serviços públicos prestados direta ou indiretamente, 
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em especial as empresas concessionárias; Fiscalização do licenciamento de atividade, seja remunerada ou não; Exame de 

pedidos de licença para localização de estabelecimentos e funcionamento de atividades econômicas, comerciais, industriais e 

de prestação de serviços; Fiscalização do horário e das condições de funcionamento de atividades licenciadas pelo Poder 

Público Municipal; Fiscalização do cumprimento das normas de ocupação das vias públicas; Exercício da polícia 

administrativa de costumes visando preservar o bem estar e segurança da coletividade; Exercício da polícia administrativa 

visando a manutenção (e reintegração) da posse e integridade dos bens públicos municipais; Lavratura de notificações, autos 

de infração, apreensão e embargo, de acordo com normas preestabelecidas; Auto de infração. E ainda todos os conteúdos 

tratados nas referências definidas no programa para esse cargo. 

 

FISCAL SANITÁRIO. 

 

Vistoria administrativa. Noções básicas e conceitos fundamentais de Saúde e Vigilância Sanitária. Biologia. Noções de saúde 

pública, epidemiologia e saneamento. Conhecimentos em Legislação sanitária e higiênica. Qualidade da água. Limites de 

indicadores pela OMS. Noções de tratamento de água de abastecimento. Controle de poluição da água. Controle da higiene das 

habitações. Sistemas de esgotos sanitários. Tratamento de águas residuais. Resíduos sólidos e limpeza pública. Medições, 

Instrumentação e Controle de poluição do ar. Sistemas de disposição e de tratamento de lixo. Métodos de controle e prevenção 

de zoonoses. Organização Sanitária nos órgãos e empresas públicas. Medições de impactos ambientais. Controle 

Ambiental/Critérios de Qualidade Ambiental. Vegetação. Desflorestamento. Desmatamento. Conceitos de engenharia e 

segurança do trabalho, EPI`s - Equipamentos de Proteção Individual e EPC`s – Equipamentos de Proteção Coletiva. 

Instrumentação. Transporte, manuseio e acondicionamento de cargas perigosas e Normas. Código de obras e Posturas do 

Município. Sistema ùnico de Saúde do Estado de Minas Gerais e demais legislação correspondente para o exercício do cargo. 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

A Educação Especial no Sistema Educacional Brasileiro. A Educação Especial no contexto da inclusão social. Fundamentos 

filosóficos, teóricos e legais da Educação Especial. Necessidades educacionais especiais temporárias e permanentes: 

deficiência física, mental, visual, surdez, condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos graves e 

psiquiátricos, altas habilidades/superlotação. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais. Natureza e função dos serviços e apoios especializados. A natureza do trabalho pedagógico: 

fundamentação filosófica, política e educacional, caracterização e concepções básicas da ciência psicológica, as principais 

escolas de psicologia e seu aproveitamento no processo de aprendizagem, o papel social da escola, as influências das teorias 

psicológicas na Educação, a percepção do sujeito nos diversos enfoques: empirista, inatista, interacionista, psicologia genética: 

estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações prático-pedagógicas, a 

relação entre Aprendizagem e Desenvolvimento em Vygotsky: contribuição para o ensino escolar, Pedagogia de Projeto: 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, Planejamento e Projeto Pedagógico da Escola, Concepções de currículo, 

Gestão Democrática, Avaliação e Aprendizagem, Avaliação Continua, investigativa e diagnóstica, Avaliação como momento 

de aprendizagem, paradigma da avaliação emancipatória, As grandes questões da Escola Pública atual: acesso e permanência, 

reprovação e evasão, Tendências atuais da Administração Escolar, da Supervisão e da Orientação Educacional. Didática e 

Legislação: A didática na formação do educador; planejamento educacional e planejamento do ensino; o planejamento do 

ensino e a realidade escolar; a avaliação do processo seletivo x aprendizagem. DELIBERAÇÃO CEE N° 05/00 E A 

INDICAÇÃO CEE 12/99; que fixam normas para a educação de alunos apresentam necessidades educacionais especiais na 

educação básica do sistema de ensino. Artigos 226 a 230 da Constituição Federal de 1988. 

 

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

Legislações vigentes para o transporte escolar: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal Nº 9.394/1996); 

Lei de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE (Lei Federal Nº 10.880/2004) e resoluções do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal Nº 9.503/1997) e 

legislações complementares em vigor; resoluções regulamentadoras complementares do Conselho Nacional de Trânsito - 

CONTRAN. Transporte de escolares: cuidados especiais. Noções básicas de primeiros socorros. 

 

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

Cuidados com o ambiente de trabalho. Noções de segurança do trabalho. Noções de atendimento ao público. Boas maneiras, 

comportamento no trabalho e relações humanas. Noções básicas de informática. Lei Complementar nº 95/98 de 26 de fevereiro 

de 1998: Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do 

art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Documentação e 
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arquivo. Redação Oficial: princípios, características e qualidades, linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações, 

formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do signatário, elementos de ortografia e gramática, documentos 

(conceitos e definições, generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e estrutura, padronização, diagramação).  

 

Ata; Ofício; Memorando; Certidão; Atestado; Declaração; Curriculum Vitae; Procuração; Aviso; Comunicado; Circular; 

Requerimento; Portaria; Edital; Decreto; Carta Comercial; Organograma; Fluxograma; Noções de Redação Oficial; 

Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial; Impostos e Taxas; Siglas e Abreviaturas; Formas de Tratamento em 

correspondências oficiais; Tipos de Correspondência; Atendimento ao público; Noções de Protocolo; Arquivo e as Técnicas de 

Arquivamento; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Poderes Legislativo e 

Executivo Municipal; Leis Ordinárias e Complementares; Constituição Federal Art. 6º a 11º; Elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis (Lei Complementar n.º 95, de 26 de fevereiro de 1998); Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft 

Office 2013 ou superior em Português: Word, Excel, Outlook, Uso do correio eletrônico e Internet. 

 

SECRETÁRIA ESCOLAR. 

 

Constituição Federal. Conhecimento da legislação federal, estadual e municipal de ensino, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA e das Diretrizes Curriculares. Planejamento de ensino: componentes básicos, importância, conteúdos: 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Estatuto do Servidor de do Município. Lei Federal nº 8069/1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente atualizado. Leis que alteram a Lei Federal nº 8069/1990 atualizadas. Noções de Direito 

Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; 

poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e 

princípios. Atos administrativos: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e 

vinculação. Contratos administrativos: conceito e características. Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, 

incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Sistemas 

Operacionais Microsoft, Windows XP e Windows 7 e Windows 8. Aplicativos do Microsoft Office 2010. Navegador Internet 

Explorer e Google Chrome. Ética profissional. Sugestões e Bibliografias: CASTILHO, Ana Lucia. Informática para 

Concursos: Teoria e Questões: Série Concursos, Ed. Ferreira, 2012. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei nº 

8.069, de 13.07.1990 atualizada e Leis que alteram a Lei Federal nº 8.069, atualizada. VELLOSO, F. C. Informática – 

Conceitos Básicos, Campus, 2011. PAULO. V. ALEXANDRINO, M. Direito Constitucional Descomplicado. 14 ed. Brasília. 

Método: 2015. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2008. MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: Malheiro, 2008. Outras publicações que abranjam o 

programa proposto. 

 

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 

 

A legislação e as normas de segurança no trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR’s). Higiene e 

Segurança do Trabalho. Ergonomia. Segurança e saúde no trabalho, princípios básicos. Doenças ocupacionais. A CIPA sua 

constituição e funcionamento. Riscos e Agentes ambientais. Equipamentos de proteção individual (EPI) e Equipamentos de 

proteção coletiva (EPC). Noções de procedimentos de primeiros socorros e de combate a incêndio. Acidentes do trabalho: 

conceitos, causas e prevenções. Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, 

scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Sistemas Operacionais Microsoft, Windows 

XP e Windows 7 e Windows 8. Aplicativos do Microsoft Office 2010. Navegador Internet Explorer e Google Chrome. Ética 

profissional. 

 

TECNICO EM ENFERMAGEM. 

 

Processo de trabalho em equipe; comunicação e relações interpessoais. Princípios de Biossegurança: da prevenção educativa 

com o manuseio de materiais aos cuidados gerais com a saúde ocupacional. Políticas Públicas de Saúde SUS (Sistema Único 

em Saúde): Humaniza SUS, acreditação hospitalar, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Saúde da criança e 

adolescente: imunização, crescimento e desenvolvimento, puericultura. Principais agravos ao processo de saúde doença da 

Criança e do adolescente: doenças transmissíveis, doenças respiratórias, diarréicas, parasitoses e assistência à criança 

hospitalizada. Saúde da mulher e do RN: Pré-Natal, parto normal, parto de risco e puerpério; planejamento Familiar, 

prevenção de câncer de útero e mama; Climatério; assistência de enfermagem ao RN sadio e com alterações patológicas. 

Saúde do Adulto: DST; doenças crônicas degenerativas; Afecções das vias aéreas superiores e inferiores; Urgência e 

emergência e primeiros socorros; Técnicas de administração de medicamentos pelas diversas vias; Cuidados de enfermagem 

no pré-per e pós operatório; processo de trabalho em centro cirúrgico; Políticas Públicas de Saúde relativas à Saúde Mental: 

assistência de enfermagem ao portador de sofrimento mental em situações de manifestações agudas e crônicas e emergenciais; 
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Código de Ética em Enfermagem; Deontologia em Enfermagem. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA BORGES, E.L.; SAAR, 

S.R.C.; MAGALHÃES, M.B. Feridas- Como tratar. Belo Horizonte: Coopemed, 2007. BRASIL. Decreto n. 94.406/87 - 

Regulamentação da Lei n. 7.498/86. Brasília, 1987. BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Brasília, 1990. 

BRASIL. Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Brasília, 1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Sistemas 

e Redes Assistenciais Portaria n. 628, de 26 de abril de 2001, Brasília 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue 

diagnóstico e manejo clínico. 2 ed. Brasília, 2005. BRASIL. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: Política Nacional de 

Humanização. Brasília, 2004. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília, 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual brasileiro de acreditação hospitalar. 3. ed. Brasília, 2002. BRASIL. Ministério da 

Saúde. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 1984. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde 

reprodutiva: gravidez, assistência pré-natal, parto e baixo peso ao nascer, 2004. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Assistência à Saúde. Portaria n. 21, de 27 de janeiro de 1999. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de 

Programas Especiais de Saúde. Normas técnicas para programa nacional de educação e controle de hipertensão arterial - S.E.S. 

- Brasília, 1988. I diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia - 

Volume 84, Suplemento I, abril 2005. BRUNNER, L.S.; SUDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9 ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, v.1,2,3, e 4. CANETTI, M. D.; ALVAREZ, F. S.; SILVEIRA, J. M. S. et al. Manual 

básico de socorro de emergência. 2 eds. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. COFEN (Conselho Federal de Enfermagem). 

Resolução COFEN-240/2000 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Rio de Janeiro, 2000. DIAS, M.O.; 

FERREIRA, M. Ética e Profissão: Relacionamento interpessoal em enfermagem. Coimbra: lusodidacta, 2005. FERNANDES, 

R.A.Q.; NARCHI, N.Z. Enfermagem e saúde da mulher. Barueri (SP): Manole, 2006. LIMA, I. L.; MATAO, M. E.L. Manual 

do técnico e auxiliar de enfermagem. 8 ed. Goiânia: AB Editora, 2007. MINAS GERAIS. Conselho Regional de Enfermagem, 

2003. MUSSI, Nair Miyamoto. Técnicas fundamentais de enfermagem. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. OLIVEIRA, A.C. 

Infecções hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. PHILLIPS, L.D. 

Manual de terapia intravenosa. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. REGINA, A.R.F. Enfermagem psiquiátrica - saúde mental: 

prevenção e intervenção. São Paulo: EPU, 2006. SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para a enfermagem - do 

atendimento pré-hospitalar (aph) à sala de emergência. 4. ed. São Paulo: Iátria, 2007. SCHMITZ, E.M.R. A enfermagem em 

pediatria e puericultura. São Paulo: Atheneu, 2000. SWEARINGEN e KEEN. Manual de enfermagem no cuidado crítico. 4. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. SWEARINGEN, P.L.; HOWARD, C.A. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. 

3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. WONG, D.L. Enfermagem pediátrica: elementos essenciais à intervenção efetiva. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. ZIEGEL, E.E.; GRANLEY, M.G. Enfermagem obstétrica. 8.ed. Rio de Janeiro: 

1985. 

 

TECNICO EM RADIOLOGIA. 

 

Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X); Constituição e Funcionamento dos Aparelhos de Raios 

X; Constituição dos Tubos Formadores de Raios X; Unidade de dose e dosimetria; Filmes Radiográficos e Processamento 

Radiográfico; Fatores que influem na formação das imagens radiográficas; Os efeitos biológicos e os riscos associados aos 

Raios X; Radioproteção; Técnicas Radiográficas na Rotina Médica; Anatomia Radiográfica das principais incidências 

médicas; Técnicas Radiográficas Odontológicas; Anatomia Radiográfica das principais incidências odontológicas; Erros nas 

radiografias; Garantia de qualidade. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de técnica 

radiological e base anatômica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2003. BRASIL. Secretaria de Vigilância Sanitária. 

Portaria nº. 453, de 1 de junho de 1998. Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção 

radiológica em radiodiagnótico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios X diagnóstico em todo território nacional 

e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, D F, seção E, 2 de junho de 1998. 

FREITAS, Aguinaldo de; ROSA, José Edu; SOUZA, Icléo Faria e. Radiologia odontológica. 5. Ed. São Paulo: Artes Médicas, 

2000. SQUIRE, Lucy Frank e outros. Fundamentos de Radiologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 1992. WHAITES, Eric. 

Princípios de radiologia odontológica. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. E outros livros que abrangem o programa proposto. 

DIMENSTEIN, Renato; NETTO, Thomaz Ghlalardi. Bases físicas e tecnológicas aplicadas aos Raios X. 2. ed. São Paulo: 

Senac, 2005. DIMENSTEIN, Renato; BALFER, Aron J. Guia prático de artefatos em mamografia. 2. ed. São Paulo: SENAC, 

2005. LOPES, Aimar A.; LEDERMAN, Henrique M.; DIMENSTEIN, Renato. Guia prático de posicionamento em 

mamografia. São Paulo: SENAC, 2000. 
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CARGO NÍVEL SUPERIOR 

COORDENADOR PEDAGÓGICO, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, FISCAL AMBIENTAL, 

ODONTOLOGO, PEB – EDUCADOR INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE MATEMATICA/ GEOMETRIA, PROFESSOR DE PORTUGUES. 

 

PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 

diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto argumentativo, 

informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar 

informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro 

texto; relacionar uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma 

informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação 

implícita; identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido 

de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra 

(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações 

ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, 

identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção 

textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão baseadas em 

texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: 

divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos 

de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e 

verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e 

nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de 

um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. 

Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 

 

ATUALIDADE / INFORMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos 

ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 

Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo).Navegadores 

de Internet. Segurança da informação e comunicação: princípios básicos. Dispositivos de armazenamento de dados. Cópias de 

segurança (backup). Conceitos e ações para o uso seguro da Internet, códigos maliciosos (malware), golpes e ataques na 

internet, Spam, segurança de computadores e redes. Sistema Operacional WINDOWS 2010, utilização do teclado e atalhos. 

Word 2007, 2010, atalhos e conhecimentos básicos. Sistema Operacional Linux: distribuições Linux; utilização do teclado e 

do mouse; operações com janelas; calculadora; área de transferência; gerenciamento de pastas e arquivos usando o Konqueror 

(copiar, mover, excluir, renomear arquivos e pastas, criar atalhos); E-mail: correspondência eletrônica (envio e recebimento, 

cópias, anexos, caixa de entrada, saída, Spam, lixeira). 

 

LEGISLAÇÃO: Lei orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, Estatuto do Servidor do Município de Cruzeiro 

da Fortaleza - MG, Plano de cargos e Carreiras do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, Licitações, contratos e 

convênios.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO. 

A Pedagogia como teoria e prática da educação. Relação escola-sociedade. A organização dos sistemas educacionais. 

Planejamento, organização curricular, estratégias pedagógicas, gestão e avaliação das práticas pedagógicas. O currículo, a base 

nacional comum, a parte diversificada, os temas transversais. Projeto pedagógico. As inovações tecnológicas e sua utilização 

no processo de ensino-aprendizagem. A educação formal e a informal. Sugestão Bibliográfica: A Lei 9394/96 e suas 

alterações. Decreto nº. 5.296/2004 - Capítulo II (artigos 5º a 7º). Resolução CNE nº. 2, de 11 de setembro de 2001. 

GAUTHIER, Clemont. Por uma teoria da pedagogia: Pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: Ed da Unijuí. 

2006. - FREIRE P. Educação e Mudança. 12 eds. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa. 22. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. Educação e Atualidade Brasileira. 3. ed. São Paulo: 

Cortez; Instituto Paulo Freire, 2003. - LIBÂNEO José. Pedagogia e pedagogos, para quê? 10 ed. São Paulo: Cortez, 2008. - . 

Que destino os educadores darão à pedagogia? In PIMENTA, Selma G. (Coord). Pedagogia, ciência da educação? São Paulo: 
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Cortez, 1996. - NÓVOA, Antonio. Formação de professores e profissão docente. In NÓVOA, António (Coord). Os 

Professores e a sua formação. 3. ed. Lisboa: Dom Quixote,1997. - PIMENTA, Selma G. O pedagogo da escola pública. São 

Paulo: Loyola, 1998. - SAVIANI, Dermeval. A Pedagogia no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2008. Pedagogia 

histórico-crítica: primeiras aproximações. 9. ed. Campinas: Autores Associados, 2005. - SCHEIBE, Leda. Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Pedagogia: Trajetória longa e inclusa. Caderno de Pesquisa, v.37, n.130. p. 43-62, jan./abr. 2007. 

- SILVA. Carmem S. B. da. Curso de Pedagogia no Brasil: história e identidades. Campinas: Autores Associados, 2003. - 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

ENFERMEIRO. 

Lei do Exercício Profissional - Lei n. 7.498/86; Bioética e ética profissional; Decreto Lei n. 94.406/87; Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem; Biossegurança; Estratégia Saúde da Família; Educação em Saúde; Processo Saúde/Doença; 

Sistematização da Assistência de Enfermagem; Programa Nacional de Imunização; Administração dos Serviços de 

Enfermagem; Programas do Ministério da Saúde (site: www.saude.gov.br): Tuberculose, Hanseníase, Saúde do Trabalhador, 

Saúde da Criança (Aleitamento Materno; Atenção ao recém-nascido de risco habitual, doenças prevalentes na infância), Saúde 

da Mulher (Assistência ao pré-natal e puerpério, planejamento familiar, prevenção do câncer uterino e de mama, climatério), 

Saúde do Adulto e do idoso (hipertensão arterial, diabetes, doenças respiratórias, doenças transmissíveis, acamados e idosos) e 

Doenças Sexualmente Transmissíveis; Portaria 2048/2002; Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação compulsória; 

Métodos de Desinfecção e Esterilização; Técnicas Básicas de Enfermagem; Enfermagem em Pronto Socorro; Princípios para o 

Atendimento de Urgência e Emergência; Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de doenças do 39 aparelho 

respiratório, digestivo, cardiovascular, locomotor e esquelético, nervoso, ginecológico e obstétrico, urinário, dos distúrbios 

hidroeletrolíticos e metabólicos e psiquiátricos; Cuidados de Enfermagem em Atendimento Pré-Hospitalar em emergências 

cardio vasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma; Legislação das 

comissões intrahospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes (CIHDOTT's); Modelo Brasileiro: SNT, 

CNCDO's, CIHDOTT; Cuidados de enfermagem no doador de múltiplos órgãos; Diagnóstico de morte encefálica, legislação 

sobre morte encefálica; Técnicas básicas de captação, retirada e preservação de órgãos e tecidos. BIBLIOGRAFIA 

SUGERIDA: ARONE, E. M.; PHILIPPI, M. L.S. Enfermagem médico-cirúrgica aplicada ao sistema respiratório. 2. ed. São 

Paulo: Senac, 2005. BARROS, A.L.B.L et al. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 

Porto Alegre: Artmed, 2002. BARROS, S. M.O. (Org.). Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. Barueri (SP): Manole, 

2005. BRASIL. Código de ética para os profissionais de enfermagem, reformulado: em vigor 12/05/2007. BRASIL. Ministério 

da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Vigilância em saúde - v.6, t.1. Brasília, 2007. BRASIL. 

Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana de Saúde/Brasil OPAS. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de 

procedimentos para os serviços de saúde, Brasília, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Segurança do 

Trabalhador. Brasília, 2004. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa nacional de 

humanização da assistência hospitalar. Brasília, 2002. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. As 

cartas de promoção à Saúde. Brasília, 2002. BRASIL. Normas e Regulamentos. Dispõe sobre a Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde: NR 32. Publicação D.O.U. Portaria GM n. 485, de 11 de novembro de 2005 16/11/05, 

Portaria GM n. 939, de 18 de novembro de 2008 19/11/08. BRÊTAS, A.C.P.; GAMBA, M. A. Enfermagem e saúde do adulto. 

Barueri (SP): Manole, 2006. DEALEY, C. Cuidando de feridas. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2008. FIGUEIREDO, N.; TONINI, 

T. SUS E PSF para enfermagem - práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Paulo: Yendis, 2007. GELAIN, I. 

Deontologia e enfermagem. 3 ed. São Paulo: EPU, 2006. JOHNSON, M; TANNURE, M.C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE - 

sistematização da assistência de enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan - grupo GEN, 2007. Ligações 

entre NANDA, NOC e NIC - diagnósticos, resultados e intervenções. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. KUBLER-ROSS, 

Elisabeth. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes, 2005. JOINT COMMISSION RESOURCES. Temas e 

estratégias para liderança em enfermagem- enfrentando os desafios hospitalares atuais. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

KAVANAGH, C.M.G. Elaboração do manual de procedimentos em central de materiais e esterilização. São Paulo: Atheneu, 

2006. KNOBEL, E. Terapia intensiva - pediatria e neonatologia. São Paulo: Atheneu, 2005. MARQUIS, B.L.; HUSTON, C.J. 

Administração e liderança em enfermagem: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2005. MÖLLER, L.L. Direito à morte com 

dignidade e autonomia - o direito à morte de pacientes terminais e os princípios da dignidade e autonomia da vontade. São 

Paulo: Juruá, 2007. NUNES FILHO, E.P.; BUENO, J.R.; et al. Psiquiatria e saúde mental - conceitos clínicos e terapêuticos 

fundamentais. São Paulo: Atheneu, 2000. OLIVEIRA, R.G.; PEDROSO, E.R.P. Blackbook: clínica médica. Belo Horizonte: 

Blackbook, 2007. PEREIRA WA, Manual de transplantes de órgãos e tecidos. 3. ed.Rio de Janeiro: Medsi-Guanabara 2003. 

www.abto.org.br POSSARI, J.F. Prontuário do paciente e os registros de enfermagem. São Paulo: Pátria, 2005. RODRIGUES, 
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A.B.S; SILVA, M.R.; OLIVEIRA, P.P. et al. O guia da enfermagem - fundamentos para assistência. São Paulo: Iátria, 2008. 

SILVA, M. T.; SILVA, S.R. L.P.T. Cálculo e administração de medicamentos na enfermagem. São Paulo: Martinari, 2007. 

SOUSA, R.M.C.; CALIL, A.M.; PARANHOS, W.Y. et al. Atuação no trauma - uma abordagem para a enfermagem. São 

Paulo: Atheneu, 2008. SWEARINGEN & KEEN. Manual de enfermagem no cuidado crítico. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. TEIXEIRA, J. Prontuário do paciente: aspectos jurídicos. Goiânia: AB Editora, 2008. 

ENGENHEIRO CIVIL. 

Relacionamento sistêmico entre os diversos projetos do edifício: especificações técnicas, memorial descritivo, coordenação e 

interferências entre os projetos de arquitetura, estrutura e instalações. Planejamento e controle de obra: conceituação básica de 

planejamento e controle de obras, cronogramas físicofinanceiros (análise). Canteiro de obras: planejamento do canteiro de 

obras, programação e controle de produção (controle de qualidade), desmontes, movimentos de terra (corte e aterro), 

equipamentos e ferramentas usuais, contenção e proteção de taludes. Locação da obra: processos e verificações. Alvenarias: 

alvenaria de tijolos cerâmicos (tipo de paredes, argamassa de assentamento, técnica de assentamento dos tijolos nas alvenarias, 

cintas e vergas, cunhamento das paredes), alvenaria de blocos de concreto (blocos e materiais de assentamento, processos 

construtivos), alvenarias especiais. Esquadrias: função e composição, esquadrias de madeira (generalidades, especificações, 

técnicas de fixação, recomendações); esquadrias metálicas (generalidades, especificações, técnicas de fixação, 

recomendações); vidros: tipos e técnicas de colocação. Revestimentos: função, revestimento de paredes e tetos – tipos de 

técnicas de execução. Pavimentação (pisos) – tipos e técnicas de execução, juntas e arremates. Coberturas; tipos de telhado, 

tipos de telhas, nomenclaturas das tesouras, impermeabilidade das lajes, tratamento térmico e acústico. Pintura: função, 

processamento da pintura, tipos e técnicas das pinturas mais comuns (cal, gesso, óleo, plásticas). Orçamentos: conceitos 

básicos, modalidade de orçamento, cálculo das qualidades, custos ou preços unitários de serviços, formulação do preço, 

reajustamento do preço, medições práticas e acompanhamento da obra. O concreto de cimento portland – dosagem e controle 

tecnológico. Conceitos de Tensão e Deformação. Critérios das Normas Brasileiras. Execução de estruturas de concreto armado 

em edifícios: forma, ferragens e instalações (características, materiais e processos); forma convencional de madeira (diferentes 

elementos estruturais); armaduras (aços para armaduras, montagem dosagem do concreto, obtenção do concreto, transporte, 

lançamento, adesamento, cura), retirada da forma e do escoamento. Execução de estruturas de concreto armado em edifícios: 

concretagem e desforma: concretagem (planejamento de concretagem, dosagem de concreto, obtenção de concreto, transporte, 

lançamento, adensamento, cura), retirada das formas e do escoamento. Sondagem de reconhecimento do subsolo: 

generalidades, objetivos, métodos de sondagem (especificações). Fundações diretas para edifícios (tipos e técnicas 

construtivas), alicerce corrido (tipos e técnicas construtivas), blocos (tipos e técnicas construtivas) e tubulões (tipos e técnicas 

construtivas), vigas baldrames, impermeabilização nos alicerces e baldrames, controle executivo. Fundações indiretas para 

edifícios: tipos e técnicas construtivas; estacas: tipos e técnicas construtivas, blocos de transição: objetivos e técnicas 

construtivas; controle executivo. Terminologia e dimensionamento das instalações de água fria, quente e gelada. Instalações 

especiais: ar condicionado, alarme, para-raios, incêndios incineradores. Dimensionamento dos diâmetros de recalque e de 

sucção. Licitações e contratos: legislação específica para obras de engenharia civil; participação em comissões de licitação; 

análise de contratos para execução de obras. Vistoria e elaboração de pareceres. Loteamento. Parcelamento de Solo. 

Regularização Fundiária. Código Municipal de Obras. Lei de Loteamento e Parcelamento de Solo. 

FISCAL AMBIENTAL. 

Noções de Direito Administrativo. Atos Administrativos. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: 

poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso 

do poder. Constituição Federal (art. 225); Lei nº 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos (atualizada). Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6938/81); Decreto Federal nº 6.514/08 (Infrações e sanções administrativas ao 

meio ambiente); Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012). Legislação Municipal Ambiental. Codema. Conhecimentos 

sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. Conhecimento básico 

sobre Segurança da Informação. Sistemas Operacionais Microsoft, Windows XP e Windows 7 e Windows 8. Aplicativos do 

Microsoft Office 2007/2010. Navegador Internet Explorer e Google Chrome. Ética profissional. 
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ODONTOLOGO. 

Patologia oral: alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; cárie dentária; neoplasias 

benignas de origem não-odontogênica; lesões pré-malígnas e malignas da cavidade oral; tumores odontogênicos e não-

odontogênicos; cistos odontogênicos e nãoodontogênicos; manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por 

fungos, vírus e bactérias; doenças das glândulas salivares; lesões inflamatórias dos maxilares; aspectos semiológicos da prática 

odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. Farmacologia: conceitos gerais de vias de introdução e 

eliminação dos medicamentos e suas posologias; anestésicos locais, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, 

quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; pacientes especiais fármacosdependentes; tratamento de emergências 

médicas no consultório dentário; interações medicamentosas. Dentística: diagnóstico e plano de tratamento; preparo do campo 

operatório, isolamento relativo e absoluto do campo operatório; técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de cunha distal 

e proximal, espaço biológico; materiais dentários; clareamento dental. Cirurgia: pré e pós-operatórios; exodontia; princípios 

gerais de traumatologia buco-maxilofacial; tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da cavidade 

oral; cirurgia pré-protética; anestesiologia. Radiologia: aspectos gerais de aplicação em odontologia; efeitos biológicos dos 

RX; novos métodos em imagenologia odontológica. Biossegurança em odontologia: controle de infecção e esterilização; 

proteção profissional e do paciente. Oclusão: fundamentos de oclusão e dos movimentos mandibulares; classificação, 

diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo-mandibulares. Ética e legislação odontológica. Endodontia; estrutura do 

complexo dentino-pulpar, desenvolvimento, elementos estruturais e função pulpar; etiopatogenia, métodos e técnicas de 

exames, diagnóstico e plano de tratamento na endodontia; intervenções endodônticas: isolamento, técnicas de instrumentação 

manual e preparo automatizado, medicações utilizadas na terapia endodôntica; proteção do complexo dentinopulpar; 

traumatismo dental e dento alveolar: diagnóstico e tratamento, alterações da polpa dental, tratamento conservador da polpa 

dental, pulpectomiaapexificação, alterações patológicas no periápice, tempos operacionais do tratamento dos canais 

radiculares, exame microbiológico dos canais radiculares, obturação canais radiculares, tratamento dos dentes traumatizados, 

clareamento dos dentes com alterações de cor, cirurgia em endodontia, seleção de casos para tratamento dos canais radiculares. 

Código de Ética Profissional. SUS. 

PEB – EDUCADOR INFANTIL. 

Sociedade Brasileira; Educação e Cidadania; Concepção de ensino e aprendizagem; Fundamentos de Currículo: conceito, 

fundamentos e componentes; Fundamentação teórica, orientações metodológicas e enfoques das diferentes áreas do 

conhecimento; Avaliação do processo educativo; Referencial Curricular Nacional; As relações do ensino e aprendizagem na 

sala de aula; Desenvolvimento global da criança de 0 a 6 anos; Importância do processo de socialização da criança; 

Importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil; Interação professor aluno. Noções básicas dos conteúdos a 

serem desenvolvidos na Educação Infantil; Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei de Diretrizes e Bases – 9394/96.   

Mediação de conflitos nas escolas. Aprendizagens significativas. Metodologias de ensino aprendizagem para anos iniciais. 

Letramento e Alfabetização. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e cuidar. Espaço físico e recursos materiais. 

Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Avaliação da aprendizagem; Transversalidade. Transdisciplinaridade. 

Interdisciplinaridade; Construtivismo. Inteligências Múltiplas; Pedagogia de projetos. Meio ambiente e qualidade de vida; 

Ética e cidadania; Bullying. Inclusão escolar: Neuropsicologia e inclusão; Distúrbios de aprendizagem; Dificuldades de 

aprendizagem; Conhecimentos sobre os Referenciais; Curriculares Nacionais para Educação Infantil e primeiro e segundo 

ciclos do Ensino Fundamental. Educação Inclusiva. EJA. Direitos e Deveres da criança e do adolescente. Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 atualizada. Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei 8069/1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente atualizado. Pareceres do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Básica - CNE/CEB. 

Decretos, Leis e Resoluções que tratam de Educação Especial e Inclusão. Constituição Federal de 1988 (Artigos 205 a 214). 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA. 

O Professor de Educação Física deve estar relacionado com questões conceituais e perspectiva articulada com a interpretação 

crítica de dados (gráficos, tabelas, etc.) e na solução de situações-problema. 1. Objetivos do Ensino da Educação Física no 

Ensino Fundamental. 2. Fisiologia do Exercício: compreensão das alterações fisiológicas que ocorrem durante as atividades 

físicas. 3. Aprendizagem e desenvolvimento motor: conceitos básicos envolvidos no planejamento das habilidades motoras a 

serem trabalhadas. 4. Iniciação esportiva: metodologia de ensino. 5. Jogos, lutas e brincadeiras. 6. Atividades rítmicas e 

expressivas. 7. Avaliação da aprendizagem no ensino da Educação Física escolar. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: GRECO, 

P.J. e Benda, R.N. (organiz.) Iniciação Esportiva Universal- 1- Da aprendizagem motora ao treinamento técnico. Ed. UFMG, 
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Belo Horizonte, 1998. GUERRA, M. Recreação e lazer. 5. ed. Porto: Alegre Sagra-DC, Luzatto, 1996. LE BOULCH, J. 

Educação Psicomotora: a psicocinética na idade escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. MAGILL. R. Aprendizagem 

motora: conceitos e aplicações. Edgar Bluche, São Paulo, 1984. MEC, Parâmetros curriculares nacionais - Educação Física - 1ª 

a 4ª série - ensino fundamental. Brasília, 1997. McARDLE, W.D., KATCH, F.I., KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício - 

Energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed., Interamericana, Rio de Janeiro, 1998. SCHMIDT, R.ª Aprendizagem e 

performance motora. Dos princípios à prática. São Paulo: Ed. Movimento, 1993. SANTIN, S. Educação Física: temas 

pedagógicos. Est. ESEF/UFRGS, Porto Alegre, 1992. SOARES, C.L.; Taffarel, C.N.Z.; Varjal, E.; Filho, L.N.; Escobar, M e 

Bracht, V. Metodologia do ensino de Educação Física - coletivo de autores. Ed.Cortez, 1992. SOUZA, E. S. e Vago, T.M. 

(org.) Trilhas e partilhas - Educação Física escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: Editora Cultura, 1997. 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA. 

A evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência; 2. As fontes e a evolução da concepção da natureza 

do homem e da economia na geografia: Os impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a 

sociedade; 3. Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território; 4. Geopolítica da 

globalização: organismos internacionais, comércio internacional e desigualdades; 5. Metodologia do ensino e aprendizagem da 

geografia: os novos recursos didáticos; 6. As diferentes propostas curriculares e o livro didático na geografia; 7. Ensino e 

pesquisa em geografia; 8. Alfabetização e linguagem cartográfica; 9. A cartografia nos diversos níveis de ensino; 10. 

Orientação, localização e representação da terra; 11. A divisão política, administrativa e o planejamento do território brasileiro; 

12. A divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; 13. As regiões geoeconômicas brasileiras; 14. Principais características 

econômicas e sociais das mesorregiões e microrregiões de Minas Gerais; a diversidade sócio cultural de SC; 15. Conceitos 

demográficos fundamentais; 16. Crescimento populacional; 17. Teorias demográficas e desenvolvimento sócio econômico; 18. 

Distribuição geográfica da população; 19. Estrutura da população; 20. Migrações populacionais; 21. O processo de 

industrialização e a urbanização brasileira e as consequências ambientais; 22. Relação cidade e campo; 23. A geografia agrária 

e as transformações territoriais no campo brasileiro; 24. Agricultura e meio ambiente; 25. Brasil, território e nação: A 

produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional; 26. Organizações e 

blocos econômicos; 27. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual; 28. Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e 

hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional; clima e aquecimento global; 29. Conservação, preservação e 

degradação ambiental no Brasil; 30. Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil. 31. Representações e práticas sociais em 

educação ambiental; 32. Espaço e turismo no ensino da geografia. 

PROFESSOR DE MATEMATICA/ GEOMETRIA. 

Um professor de Matemática deve ser capaz de mobilizar os conteúdos específicos de sua disciplina, tendo em vista o 

desenvolvimento das competências pessoais dos alunos. De acordo com a Proposta Curricular, as competências gerais a serem 

visadas são a capacidade de expressão em diferentes linguagens, de compreensão de fenômenos nas diversas áreas da vida 

social, de construção de argumentações consistentes, de enfrentamento de situações-problema em múltiplos contextos, 

incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o prático-utilitário, e de formulação de propostas de 

intervenção solidária na realidade. São elementos avaliativos: 1. Geometria e medidas. Geometria euclidiana. Ponto, reta e 

plano: definições e posições relativas entre retas e entre retas e planos. Ângulo: conceito, classificação, propriedades, medidas 

e operações. Polígonos e seus elementos: conceito, propriedades, classificação. Perímetros e áreas de figuras planas. 

Congruência e semelhança de triângulos. Circunferência e círculo: conceitos básicos, elementos e propriedades. Segmentos 

proporcionais. Teorema de Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Relações métricas em 

triângulos quaisquer. Relações métricas na circunferência. Sólidos geométricos: representações, características, propriedades, 

áreas das faces e volumes. Sistemas decimais de medida: comprimento, superfície, volume, massa. 2. Números naturais, 

inteiros, racionais, irracionais e reais: definições, propriedades, ordenação, operações, problemas. 3. Produto cartesiano: 

definição, representação gráfica e números de elementos. 4. Relação e função: definição, propriedade e gráficos. 5. Estudo da 

função de 1º grau: definição, valor, gráfico, estudo dos sinais, equações, inequações e sistema. 6. Estudo da função de 2º grau: 

definição, valor, gráfico, estudo dos sinais, equações, inequações e sistema. 7. Trigonometria no triângulo retângulo: relações 

trigonométricas. 8. Ciclo trigonométrico: arcos e ângulos; arcos côngruos. 9. Estudo de funções circulares: seno, cosseno, 

tangente, cossecante, secante, cotangente. 10. Cálculo algébrico: expressões algébricas, monômios, polinômios, produtos 

notáveis e fatoração. 11. Regra de três simples e composta. 12. Porcentagem e juros simples. 13. Análise combinatória: 

princípio fundamental da contagem. 14. Estatística; representação de dados estatísticos, distribuição por frequência, 

representações gráficas, medidas de tendência central (moda, média e mediana). BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BIGODE, 

Antônio José Lopes. Matemática Hoje é Feita Assim. 5ª a 8ª séries. São Paulo: FTD. 2000. DANTE, Luiz Roberto. 
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Matemática - Contexto & Aplicações. São Paulo: Ática, 1999. IMENES & LELLIS. Matemática. 5ª a 8ª séries. São 

Paulo:Scipione, 1997. KÁTIA & ROKO. Matemática. V. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 1998. LOJKINE, Jean - A Revolução 

Informacional. São Paulo: Cortez Editora, 1995. BESSON, Jean-Louis (Org.). A ilusão das estatísticas. São Paulo: Editora da 

UNESP, 1995. BOYER, Carl B. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blucher, 1996. CARAÇA, Bento de Jesus. 

Conceitos Fundamentais da Matemática. Lisboa: Gradiva, 1998. DAVIS, Philip J., HERSH, Reuben - O Sonho de Descartes. 

O mundo de acordo com a Matemática. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. COURANT, Richard, ROBBINS, Herbert. O 

que é Matemática? Uma abordagem elementar de métodos e conceitos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2000. 

DEVLIN, Keith. O Gene da Matemática. O talento para lidar com números e a evolução do pensamento matemático. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2004. EGAN, Kieran. A mente educada. Os males da Educação e a ineficiência 

educacional das escolas. Rio de Janeiro: Editora Bertand Brasil, 2002. GARBI, Gilberto G. A Rainha das Ciências - Um 

passeio histórico pelo maravilhoso mundo da Matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007. LIMA, Elon Lajes et 

alii. A Matemática do Ensino Médio (3 volumes). Coleção do Professor de Matemática/Sociedade Brasileira de Matemática. 

Rio de Janeiro: SBM, 1999. MLODINOW, Leonard. A janela de Euclides. A História da Geometria, das linhas paralelas ao 

hiperespaço. São Paulo: Geração Editorial, 2004. MOLES, Abraham. A criação científica. São Paulo: Editora Perspectiva, 

1998 SATOY, Marcus Du. A música dos números primos. A história de um problema não resolvido na matemática. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007. SBM - Sociedade Brasileira de Matemática. Revista do Professor de Matemática (RPM). 

São Paulo: IMEUSP (Publicação quadrimestral, números de 56 a 70). 

PROFESSOR DE PORTUGUES. 

O português como língua de cultura. Relações gramaticais e discursivas: paralelos e contrastes. Aspectos funcionais e padrões 

estruturais. Análise interpretativa de fenômenos relativos aos diversos níveis constitutivos do português: fonético-fonológico, 

prosódico, morfológico, sintático e semântico. Relação entre língua, cultura e sociedade. A heterogeneidade linguística: 

variantes e variáveis linguísticas; relação entre pensamento e linguagem. Análise do discurso: língua, discurso e ideologia. Da 

frase ao texto: significado e contexto; a noção de textualidade: coesão e coerência textuais; a linguagem em uso: enunciado e 

enunciação. Modos de organização do discurso e tipologia textual. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. 

Os pressupostos e as inferências. Interpretação e compreensão. O texto na sala de aula: a formação do produtor/ leitor. O 

português do Brasil: diversidade e preconceito linguístico. Língua falada e língua escrita. O signo linguístico; os elementos da 

comunicação; as funções da linguagem; figuras e vícios de linguagem. Sinonímia, polissemia. A gramática na escola: a 

articulação gramática e texto. Reconhecimento de textos escritos e orais, literários e não literários como corpus adequado para 

o estudo da língua, segundo as perspectivas sincrônica e diacrônica, nos aspectos gramaticais, discursivos e estilísticos. A 

estruturação do sentido: palavra, frase, texto e contexto. Valor nocional das classes e categorias gramaticais; hierarquia de 

unidades linguísticas: estrutura e função de morfemas, palavras, sintagmas e frases - os processos de formação de palavras; a 

estrutura sintática da frase, gramaticalidade e inelegibilidade; os processos sintáticos, o paralelismo semântico; a organização 

do período; sintaxe de concordância; sintaxe de regência. Crase. Questões gramaticais: ortografia, acentuação e pontuação. 

Sugestões Bibliográficas: AZEREDO, José Carlos. Iniciação à sintaxe do português. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. BECHARA, 

Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro. Lucerna, 2001. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Língua Portuguesa. Brasília. MEC/SEF, 1997. CALLOU, Dinah & LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1990. CÂMARA JR. J. Mattoso. 2.a ed. História e estrutura da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Padrão, 1974. CUNHA, Celso & CINTRA, L. F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1975. DIONÍSIO, Ângela P., MACHADO, Anna Rachei & BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs) Gêneros textuais 

e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 
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ANEXO IV – REQUERIMENTO DE RECURSO 

Requerimento de Recurso: 

Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:  

CARGO CONCORRIDO: PROVA/DISCIPLINA: 

 Nº DA QUESTÃO RECORRIDA:  

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (preenchimento obrigatório): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações estabelecidas no item 6.2, deste 

Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 

qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. O Candidato Poderá utilizar a área do candidato na 

opção recurso.  

 

 

 

USO DA COORDENAÇÃO DA BANCA 

REPOSTA RECURSO:  

JUSTIFICATIVA 
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ANEXO V - MODELO DE REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE PARTICIPAÇÃO 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 
ASECTTA – SERVIÇO TÉCNICO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVO – ME 

 

 

 

 

 

 

Nome: _________________________________________ Estado Civil: ______________ Profissão: 

__________________________________, Portador do RG Nº __________________. 

 

 

 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Vem pelo presente requerer declaração de que participou do Concurso Público patrocinado pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG de, em __ de ______ de _______, com organização e realização desta empresa, para 

que surta seus efeitos legais, devendo a mesma ser enviada para o seu e-mail ____________________. 

 

 

 

_____________________________/____. Em ___ de _______________ de ______.  

Assinatura do Requerente 

 

 

 

ATESTADO DA COORDENAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 _____________________________/____, em ___ de _______________ de _______.  

 

 

Coordenador da Prova: ____________________________________ 
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ANEXO VI - MODELO REQUERIMENTO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 

 

Eu, ___________________________________________________, CPF no ____.____. ____-___, candidato (a) 

ao cargo de _________________________________, sob no de inscrição __________,  

 

 

 

Do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG vem 

REQUERER condição especial como PORTADOR DE DEFICIENCIA, apresentado neste ato LAUDO 

MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo com base no laudo): Tipo de deficiência de que é portador:  

 

 

 

________________________________________________________________________________  

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença: 

 

_______________________________ Nome do Médico responsável pelo laudo:  

 

 

___________________________________________________ Obs.: Não serão considerados como deficiência 

os distúrbios de acuidade visuais de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

Dados especiais para aplicação das PROVAS (marcar com X no quadrículo caso necessite de Prova Especial ou 

não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário).  

 

□ NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL.  

□ NECESSITA DE PROVA OU CUIDADO ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova e/ou cuidado 

especial, conforme preenchido no Formulário de Inscrição via Internet).  

 

 

 

________________________________________________________________________________  

ATENÇÃO: Encaminhe Anexa à Coordenação do Concurso Público, a ficha de inscrição este requerimento 

devidamente preenchido, juntamente com o Laudo fornecido pelo seu Médico, conforme o disposto neste Edital. 

 

 

Local ___________________________________________ Data _______/_____/_____  

 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VII - MODELO DE ENCAMINHAMENTO DE TÍTULOS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG - FORMULÁRIO 

PARA RELACIONAR DOCUMENTOS DE TÍTULOS - NÍVEL SUPERIOR 

 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________________________  

Nº de Inscrição: _________________________________________________________________________________  

Cargo/ Função para o qual se inscreveu: _____________________________________________________________  

Número do RG: ______________________ Órgão de emissão e UF: _________ 

Telefone para contato: _________________________  

Endereço: ______________________________________________________________________________________ 

 

Títulos 
Quantidade 

Máxima de títulos 
Valor 

Pontuação 

Máxima 

Diploma de Doutorado 1 2,5  

Diploma de Mestrado 1 2,0  

Certificado de conclusão de curso de especialização ou pós-

graduação, na área de formação ou área afim, com carga horária 

mínima de 360 horas. 

2 1,5 

 

Diploma de Graduação na área de atuação, desde que não seja 

exigência mínima do cargo. 
1 1 

 

Experiência profissional na área 

 
1 1 

 

Total de Pontuação:  

 

Declaro, para os devidos fins de direito, que estou ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital 001/2019 e 

demais Comunicados publicados, e assumo total responsabilidade pela idoneidade do (s) documento (s) apresentado (s) e pela 

veracidade das informações prestadas neste formulário. 

 

 

 

 

Cruzeiro da Fortaleza – MG, _______ de ________________ de 2019. 

 

 

 

_______________________________________                                          ___________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a)                                                                             Assinatura do Atendente 

 

 



 

  

ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME 44 

 

CONCURSO PUBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG 

EDITAL 001/2019 

ANEXO VIII – REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

CARGO PRETENDIDO: ______________________________________________ 

NOME COMPLETO:________________________________________________ 

 

 

SEXO: ________ IDENTIDADE: __________________ CPF: ____________________________ DATA: ___/___/____ 

 

DADOS PESSOAI: 

ENDEREÇO:______________________________________________________ 

NUMERO:__________ 

COMPLEMENTO:____________ BAIRRO:___________________ CEP: ___________________ 

CIDADE: ______________ ESTADO: ______________ TELEFONES: ____________________ 

                                                                                                CELULAR: ______________________ 

E-MAIL: _______________________________ 

 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público 

Concurso Público PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG, que apresento condição de 

Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2019, em especial o item 2.26.  

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha 

inteira responsabilidade, podendo a Comissão de Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, 

declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e 

automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, 

inclusive as de natureza criminal.  

Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das 

informações prestadas e submeto-me às normas do edital.  

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato 

requerente tem que executar todos os procedimentos exigidos no item 2.26. Nestes termos, peço deferimento.  

*Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Cartão do Benefício. 

*Anexar Cópia da Carteira de Trabalho caso seja desempregado.  

 

 

 

____________________________________ 

ASSINATURA DO REQUERENTE 


