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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
EDITAL Nº. 001/2018 

 

 
Considerando a transitoriedade das demandas municipais e a impossibilidade fiscal do Município de Ponto Novo - BA de 

suportar, momentaneamente, a ampliação do seu quadro efetivo frente às limitações impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; considerando a obrigatoriedade de cumprimento do dever do Estado de garantir educação, 
saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, proteção à maternidade, à infância, juventude e idoso, e assistência aos 
desamparados, conforme disposto na Magna Carta; considerando ainda a necessidade imposta pelo cenário 
socioeconômico experimentado pelo país e o expressivo impacto suportado pelo município, em decorrência do aumento 
do desemprego e as consequências sociais vivenciadas pelo Poder Público Municipal, no que tange ao aumento da 
demanda na Rede Municipal de Ensino, nos Hospitais e Unidades de Saúde Municipais e nos Programas Sociais 
executados; O município de Ponto Novo - BA, através da Prefeitura Municipal, torna pública a abertura de inscrição para 

Processo Seletivo Simplificado, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição da República Federativa do Brasil e das 
seguintes Leis Municipais: Lei 329/2017, Lei 330/2017 e Lei 331/2017, datadas de 21 de novembro de 2017, a fim de 
contratar pessoal para atender as necessidades emergenciais e temporárias de excepcional interesse público. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1 - O processo seletivo simplificado para contratação imediata será regido por este Edital e fiscalizado por Comissão 
constituída pela Portaria 03/2018, a quem compete planejar o certame; e pela empresa contratada para realizar o 
processo seletivo, a quem cabe executar os atos referentes à sua realização.   
1.2 - Os cargos, vagas disponíveis, carga horária, remunerações e pré-requisitos dos cargos estão constando no 
Anexo I deste Edital.  
1.3 - O candidato poderá obter informações referentes ao processo seletivo simplificado através do email 
contato@caetanno.com.bre do telefone 77-3612-5809 (de segunda a sexta-feira das 09h as 12h e das 13h as 16h).  
 
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado;  
2.2 - Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  
2.3 - Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da designação e/ ou contratação;  
2.4 – Efetuar sua inscrição dentro do prazo estipulado de acordo as instruções do item 3 deste Edital e subitens; 
2.5 - Possuir aptidão física e mental para o exercício das suas atribuições;  
2.6 - Atender aos requisitos da vaga para a qual concorre e cumprir todas as determinações deste Edital.  
 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1 - As inscrições deverão ser efetuadas através do site http://caetanno.com.br/editais, no período de 31 DE JANEIRO A 
05 DE FEVEREIRO DE 2018, quando os candidatos devem anexar cópias do RG, CPF e comprovante de residência 
e conceder todas as informações pertinentes, conforme as solicitações do cadastro. Em seguida devem imprimir o 

boleto e pagar a taxa da inscrição dentro do prazo estipulado. 
3.1.2 – Cada candidato só poderá inscrever-se para um único cargo.   
3.2 – No caso dos candidatos aos cargos de NÍVEL TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR, além dos documentos citados no 
item anterior, durante o prazo de 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2018, eles devem ENCAMINHAR SEUS 
CURRÍCULOS, INFORMANDO SUA FORMAÇÃO, ESPECIALIZAÇÕES E EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
RELACIONADAS AO CARGO PRETENDIDO, DEVEM ANEXAR TAMBÉM OS COMPROVANTES DOS TÍTULOS 
ALEGADOS (certificados dos cursos de capacitação; certificados de conclusão de pós-graduação – especialização, 

mestrado e/ou doutorado; e comprovantes de experiências – nesse sentido, a comprovação de experiência será feita através 
de declarações expedidas pelas empresas ou órgãos onde o serviço foi prestado, assinados pelo setor de recursos humanos 
correspondente, indicando as atividades desenvolvidas no período, bem como a data de início e de término do vínculo). 
ESSES CANDIDATOS NÃO FARÃO PROVA ESCRITA. 

 
3.3 - Para inscrição será cobrada uma tarifa de acordo com a tabela abaixo, exceto nos casos de isenção. 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO R$ 30,00 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO R$ 35,00 

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR R$ 40,00 

 
3.4 – Terão direito a ISENÇÃO DA TARIFA DE INSCRIÇÃO os candidatos que a requererem e que preencherem as 

condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6593/2008. 
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3.4.1.  A isenção mencionada deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, contendo: 
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 
II - declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do art. 1º do Decreto Federal nº 6593/2008. 
3.4.2. As informações prestadas pelo candidato serão submetidas à consulta de veracidade junto ao órgão gestor do 
CadÚnico. 
3.4.3.  A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do Decreto n

o
 83.936, de 6 de setembro de 1979.  

3.4.4. OS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DEVEM SER REALIZADOS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, quando os 
candidatos deverão imprimir o requerimento do Anexo V deste Edital e preencher conforme sua solicitação. O candidato 
deve, então, enviar através do site http://caetanno.com.br/editais : 

a) O requerimento do Anexo V devidamente preenchido e assinado, inclusive declarando que atende à condição 
estabelecida no inciso II do art. 1º do Decreto Federal nº 6593/2008; 
b) Uma declaração emitida pela Secretaria de Assistência Social do seu município informando o número do seu NIS e 
comprovando que está devidamente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.  
3.4.5. O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 01 de fevereiro de 2018, 

SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO acompanhar cada publicação e tomar ciência do seu 
conteúdo. 
3.4.6. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido pode interpor Recurso 
até as 23h59min do dia 02 de fevereiro de 2018, também por meio do endereço eletrônico http://caetanno.com.br/editais. 
3.4.7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão finalizar a inscrição através do 
endereço eletrônico http://caetanno.com.br/editais, até dia 05 de fevereiro de 2018. Em seguida, devem imprimir o boleto 

bancário e efetuar o pagamento no prazo lá estipulado. 
3.4.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição, na 
forma e prazo estabelecidos no subitem anterior, estará automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
3.5 - Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas. 
3.6 - Não serão aceitas inscrições via fax, via postal e/ou via e-mail.  
3.7 - As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão do Processo 

Seletivo o direito de excluir do processo seletivo simplificado as fichas de inscrição que não estiverem de acordo o 
modelo disponível no site, preenchidas de forma incompleta, incorreta, ilegível e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. Também serão excluídos, a qualquer tempo, os candidatos selecionados aos 
quais, comprovadamente, foram atribuídos títulos e/ou experiências que não possuam de fato. 

3.8 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital.  
 
4 - DA PROVA ESCRITA 
 
4.1 – Serão submetidos à prova escrita todos os candidatos aos cargos de Nível Fundamental e Nível Médio, conforme 

especificados na Tabela de Cargos, Anexo I deste Edital.  
4.2 – A PROVA ESCRITA será realizada NO DIA 04/03/2018, PERÍODO MATUTINO, DAS 09:00H AS 12:00H PARA OS 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL e no DIA 04/03/2018, PERÍODO VESPERTINO, DAS 14:00H ÀS 17:00 HORAS 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, pontualmente em locais a serem definidos e divulgados em momento oportuno (no 

mínimo uma semana antes da aplicação das provas).  
4.3 – O candidato deverá se apresentar no local das provas com 30 (trinta) minutos de antecedência. Para os cargos 

de NÍVEL FUNDAMENTAL, OS PORTÕES SERÃO ABERTOS AS 08:00H E FECHADOS AS 08H E 40MIN e para os 
cargos de NÍVEL MÉDIO, OS PORTÕES SERÃO ABERTOS AS 13:00H E FECHADOS AS 13H E 40MIN. 
4.4 - O ingresso nos locais de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem um documento de 
identificação com foto original. Para tanto, são considerados documentos de identificação do candidato: RG, carteira 
expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; Carteira expedida pelos Órgãos Fiscalizadores de Exercício Profissional; passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; Carteira Funcional expedida por Órgão Público que, por lei federal, valha como 
identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto);  
4.5 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência (B.O) com 
data de até 60 dias, bem como outro documento oficial que identifique. 
4.6 - O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de documento oficial com foto, 

CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA PRETA, fabricada em material transparente. 

4.7 - Será sumariamente excluído do Concurso o candidato que: 
- Apresentar-se após o horário estabelecido; 
- Deixar de apresentar o documento de identificação conforme previsão deste Edital;  
- Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
- For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de celulares, livros, notas, impressos não 
permitidos ou calculadora; 
- Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação – aparelhos celulares 
deverão ser desligados e devidamente alojados conforme as instruções dos fiscais durante as provas; 

- Lançar meios ilícitos para execução das provas; 
- Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

http://caetanno.com.br/editais
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- Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas (gabarito) ao término do tempo destinado para a realização das provas; 
- Deixar de assinar Cartão de Respostas (gabarito) e a lista de presença; 
- Descumprir as instruções contidas no caderno de questões; 
- Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Concurso Público ou com a 
equipe auxiliar; 
- Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. 
4.8 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, 
ainda que legível. 
4.9 - O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas (gabarito), 

utilizando CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA PRETA. O Gabarito será o único documento válido para a 

correção das provas. 
4.10 - Ao final da prova, o candidato deverá entregar Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal.  
4.11 - O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão de 
Respostas (gabarito), o qual, sob nenhuma hipótese, será substituído, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato 
os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasura, ainda que legível. 
4.12 - Na correção do Cartão de Respostas, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de uma opção 
assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco.  
4.13 - O preenchimento do Cartão de Respostas deve se processar na forma do modelo descrito na capa da prova 
(Caderno de Questões). 
4.14 - Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão deverá ser reivindicada em 
forma de RECURSO, atendendo aos prazos estabelecidos para os mesmos conforme o Cronograma disponível no Anexo 

II deste Edital. Os Recursos devem ser interpostos através do site http://caetanno.com.br/editais, quando o candidato 
deve acessar com seu CPF e senha, anexando o(s) referido(s) recurso(s) conforme as instruções. 
4.15 - Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independentemente da formulação dos recursos. 
4.16 - O candidato deverá permanecer no mínimo por 1 (uma) hora no recinto da prova. O candidato que se retirar da sala 
antes desse período será automaticamente eliminado do certame. Ressalta-se que somente após 02(duas) horas do 
início da prova, o candidato poderá levar seu caderno de questões, deixando devidamente preenchido o Cartão de 

Respostas (gabarito) com o aplicador das provas. 
4.17 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, independente da ausência ou atraso do candidato, seja qual 
for o motivo alegado. 
4.18 - O não comparecimento excluirá automaticamente o candidato do concurso. 
4.19 - É de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no 
horário determinado. 
4.20 – A prova escrita será composta de 30 (trinta) questões conforme quadro abaixo: 
 
Nível Fundamental 
 

Disciplina Nº de Questões Peso 

RACIOCÍNIO LÓGICO 10 3 

CONHECIMENTOS GERAIS 10 3 

PORTUGUES  10 4 

 
Nível Médio 
 

Disciplina Nº de Questões Peso 

RACIOCÍNIO LÓGICO 10 3 

CONHECIMENTOS GERAIS 10 3 

PORTUGUES  10 4 

4.21 Em caso de empate será considerado como critérios de desempate o candidato: 

a) Que for mais velho, por tanto, com idade mais avançada. 
b) Que tiver obtido a maior nota na prova objetiva de português. 
c) For selecionado mediante sorteio em ato público. 
 
5 – PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA  (APENAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR) 
 
5.1 - Serão submetidos à prova de títulos, todos os candidatos aos cargos de nível técnico e superior. Esses candidatos 
não farão prova escrita. 

5.2 – Os títulos serão encaminhados através do mesmo endereço online onde o candidato fará sua inscrição: 

http://caetanno.com.br/editais
http://caetanno.com.br/editais


PREFEITURA MUNICIPAL  DE  PONTO  NOVO 

CNPJ: 16.444.143/0001-22    –    Praça  Leônidas  Freire,  nº  123 Centro -

CEP 44755-000 - Tel.: 74 3677-1390 / Ponto  Novo – BA 

 

 

 

Contatos: 

http://caetanno.com.br/editais          77-3621-5909 

http://caetanno.com.br/editais, dentro do período de inscrição (de 31 de janeiro de 2018 a 05 de fevereiro De 2018). 
5.3 – Os candidatos devem anexar cópias do RG, CPF e comprovante de residência e conceder todas as 
informações pertinentes, conforme as solicitações do cadastro (de acordo o item 3.1 deste Edital). Devem 
encaminhar ainda seu currículo, informando os dados pessoais, sua formação, especializações e experiências 
profissionais, TUDO SEMPRE RELACIONADO AO CARGO AO QUAL CONCORREM. Por fim, deverão ANEXAR OS 
COMPROVANTES DOS TÍTULOS ALEGADOS: CERTIFICADOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO; CERTIFICADOS DE 
CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E/ OU DOUTORADO; E COMPROVANTES DE 
EXPERIÊNCIA, tal comprovação ocorrerá através de declarações expedidas pelas empresas ou órgãos onde o serviço foi 

prestado, devidamente assinados pelo setor de recursos humanos correspondente, indicando as atividade desenvolvidas no 
período, bem como a data de início e de término do vínculo. TAIS DOCUMENTOS DEVEM SER ENCAMINHADOS 
ATRAVÉS DO SITE http://caetanno.com.br/editais, DE ACORDO O ITEM 5.2, DENTRO DO PRAZO PREVISTO PARA AS 
INSCRIÇÕES DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2018.  

5.4 - Caso o candidato não entregue os documentos necessários para comprovar os títulos e experiências, não lhe será 
atribuída qualquer pontuação. 
5.5 - Qualquer anormalidade que não esteja ela prevista no programa, deverá ser reivindicada em forma de RECURSO, 
atendendo aos prazos estabelecidos para os mesmos conforme o Cronograma disponível no Anexo II deste Edital. 

Os Recursos devem ser interpostos através do site http://caetanno.com.br/editais, quando o candidato deve acessar com 
seu CPF e senha, anexando o(s) referido(s) recurso(s) conforme as instruções.  
5.6 – A contagem de pontos da avaliação de títulos será realizada conforme tabela abaixo:  
 

 
CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS PONTUAÇÃO  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1. Cursos de capacitação 
 Certificação ou Diploma de participação em 
cursos, ou afins, com carga horária acima de 
20h/a. 

10 pontos por cada curso – máximo de 4 
(quatro) cursos  

40 

2. Experiências /Tempo de Serviço 

Tempo de exercício na área privada ou na 
Administração Pública, na função/cargo a que 
concorre (informar se administração pública 
federal, estadual ou municipal). 

10 pontos por ano completo – máximo 
6(seis) anos 

60 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 100 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

CRITÉRIOS AVALIADOS PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1. Cursos de capacitação 

Certificação ou Diploma de participação em 
cursos, ou afins, com carga horária acima de 
20h/a. 

5 pontos por cada curso – 
máximo de 2 (dois) cursos  

10 

2. Pós-graduação - Especialização 

Certificação ou Diploma de Especialização com 
carga horária mínima de 360h/a.  

10 pontos por cada curso – 
máximo de 2 (dois) cursos 

20 

3. Pós-graduação – Mestrado  

Certificação ou Diploma de conclusão 
20 pontos – máximo 1 (um) 

curso 
20 

4. Pós graduação - Doutorado 

Certificação ou Diploma de conclusão 
30 pontos – máximo 1 (um) 

curso 
30 

http://caetanno.com.br/editais
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5. Experiência / Tempo de Serviço 

Tempo de exercício na área privada ou na 
Administração Pública, na função/cargo a que 
concorre (informar se administração pública 
federal, estadual ou municipal). 

5 pontos por ano completo 
– máximo 4 (quatro) anos 

20 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 100 

 
5.7 – Em caso de empate consideram-se os seguintes critérios de desempate: 

a) O candidato mais idoso, ou seja, que apresentar idade mais avançada. 
b) O candidato com maior nível de formação escolar comprovada. *Tais informações devem constar no currículo e na 
documentação enviada, conforme especificações do item 5.3. Mas, no caso dos candidatos de Nível Técnico, serão 
computados como títulos, apenas as capacitações e experiências. Para os cargos de Nível Técnico, as escolaridades 
acima do pré-requisito ao cargo (no caso, graduação e pós-graduação) serão consideradas somente para 
desempate. 

c) O candidato que presentar maior carga horária em cursos realizados nos últimos cinco anos dentro da área para a qual 
concorre a vaga. 
d) Aquele que for selecionado mediante sorteio em ato público. 
 
6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA E À POPULAÇÃO NEGRA E PARDA 
 

6.1 Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do 
artigo 37, da Constituição Federal/1988 e Lei Municipal 239/2017, é assegurado o direito de inscrição no presente 

Processo Seletivo Simplificado desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições da 
Cargo. 
6.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de02/12/2004. 
6.3 Para concorrer a uma das vagas reservadas, durante o período de 31 de janeiro de 2018 a 05 de fevereiro de 
2018, o candidato deverá anexar pelo site http://caetanno.com.br/editais: 

a) O Requerimento do Anexo VI deste Edital, declarando-se pessoa com deficiência, devidamente preenchido e assinado 
conforme sua necessidade; 
b) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 
6.3.1 O fornecimento do laudo médico e da cópia simples do CPF é de responsabilidade exclusiva do candidato. A 
Prefeitura Municipal de Ponto Novo e a empresa Caetanno não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que 
impeça a chegada dessa documentação a seu destino. Ressalta-se que a documentação fornecida por meio digital não 
será devolvida e será utilizada apenas durante esse processo seletivo.  
6.4 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será 
divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://caetanno.com.br/editais, em prazo estipulado no Cronograma deste 
Edital. Cabendo impetrar Recurso, através desse mesmo site, também atendendo ao período/prazo previsto no ANEXO II, 
Cronograma deste Edital.  
6.5 A lista final de candidatos considerados com deficiência, após análise dos Recursos será divulgada até o dia 08 de 
fevereiro de 2018.  
6.6 O candidato que não for considerado com deficiência, caso seja aprovado no Processo Seletivo Simplificado, figurará 
na lista de classificação de ampla concorrência por Cargo. 
6.7 A pessoa negra ou parda que assim se autodeclarar no ato da inscrição também concorrerá às vagas destinadas a 

atender essas cotas. Essas pessoas devem encaminhar, devidamente preenchido e assinado, o Requerimento disponível 
no Anexo VII deste Edital, através do site: http://caetanno.com.br/editais.  
6.8 Para ambos os casos (pessoas com deficiência e/ou auto declaradas pardas ou negras) serão reservadas 20% das 
vagas destinadas para os cargos que dispuserem de 3 ou mais vagas no total.  

 
 

Ponto Novo – BA, 30 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

 
Tiago Miranda Venâncio Maia                                                                                               Valmir Lopes Maia 

           Prefeito municipal                                                                                                       Presidente da Comissão 
 

 
 

http://caetanno.com.br/editais
http://caetanno.com.br/editais
http://caetanno.com.br/editais
http://caetanno.com.br/editais


PREFEITURA MUNICIPAL  DE  PONTO  NOVO 

CNPJ: 16.444.143/0001-22    –    Praça  Leônidas  Freire,  nº  123 Centro -

CEP 44755-000 - Tel.: 74 3677-1390 / Ponto  Novo – BA 

 

 

 

Contatos: 

http://caetanno.com.br/editais          77-3621-5909 

ANEXO I  -  TABELAS DE CARGOS 
 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO  
 

 
 
 
 

CARGO 

 
 
 
 

PRÉ-REQUISITOS 

N
º V

A
G

A
S

  
A

/C
* 

N
º V

A
G

A
S

  

P
C

D
*  E

  N
/P

* 

C
H

/ S
E

M
A

N
A

L
 

  
R

E
M

U
N

E
R

A
Ç

Ã
O

 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

01 - ELETRICISTA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
02 --- 40H R$ 954,00 

02- OP. DE MÁQUINAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO – EXPERIÊNCIA DE 02 
ANOS 

01 --- 40H R$ 954,00 

03- OP. DE MÁQUINAS PESADAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO – EXPERIÊNCIA DE 02 
ANOS 

01 --- 40H 
R$ 

1.100,00 

04- MOTORISTA CART. B 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO – EXPERIÊNCIA DE 02 
ANOS 

03 01 40H R$ 954,00 

05- MOTORISTA CART. D 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO – EXPERIÊNCIA DE 02 
ANOS 

02 01 40H 
R$ 

1.000,00 

06- CONDUTOR DE VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO – EXPERIÊNCIA DE 02 

ANOS 
01 --- 40H 

R$ 
1.000,00 

07-  AGENTE DE PORTARIA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
09 03 40H R$ 954,00 

08 - AUX. DE MANUTENÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
01 --- 40H 

R$ 
1.580,00 

09- AUX SERVIÇOS GERAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
21 09 40H R$ 954,00 

10- ARTESÃO/OFICINEIRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
01 --- 40H R$ 954,00 

11- TÉCNICO DE SISTEMAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
01 --- 40H R$ 954,00 

 
NÍVEL MÉDIO 

 

01- DIGITADOR NÍVEL MÉDIO COMPLETO 02 --- 40H R$ 954,00 

02- AUX. ADMINISTRATIVO NÍVEL MÉDIO COMPLETO 07 03 40H R$ 954,00 

03- COZINHEIRO NÍVEL MÉDIO INCOMPLETO 02 --- 40H R$ 954,00 

04- AUX. DE CLASSE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 02 --- 40H R$ 954,00 

05-  MONITOR DE ÔNIBUS 
ESCOLAR 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 01 --- 40H R$ 954,00 

06- RECEPCIONISTA NÍVEL MÉDIO COMPLETO 03 01 40H R$ 954,00 

07-  ATENDENTE DE FARMÁCIA NÍVEL MÉDIO COMPLETO 01 --- 40H R$ 954,00 

08- AUXILIAR DE ATIVIDADES 
EDUCATIVAS 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 01 --- 40H R$ 954,00 

09-      AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 01 --- 40H R$ 954,00 

10- PROFESSOR (A) DE BALET 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA. 

Experiência – mínimo de um ano no exercício de 
atividades descritas para a função (conforme 

Anexo IV deste Edital). 

01 --- 20H 
R$ 

1.149,40 

 
 

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 
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CARGO 

 
 
 

PRÉ-REQUISITOS 
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A
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Ã
O

 

 
NÍVEL TÉCNICO 

 

01- TÉCNICO ENFERMAGEM 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO 
COMPLETO EM TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM COM REGISTRO 
COREN 

04 02 40H R$ 954,00 

02- TÉCNICO ENFERMAGEM 
SOCORRISTA 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO 
COMPLETO EM TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM COM REGISTRO 
COREN 

01 --- 40H R$ 954,00 

03- TÉCNICO ENFERMAGEM 
(OBSTETRÍCIA)) 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO, CURSO 
COMPLETO EM TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM COM REGISTRO 
COREN E EXPERIÊNCIA NA ÁREA 

DE OBSTETRÍCIA.  

02 --- 40H R$ 954,00 

04- TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO 

COMPLETO EM TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

01 --- 40H R$ 954,00 

05- TÉCNICO EM ECG 
NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO 

TÉCNICO COMPLETO DE ECG 
01 --- 40H R$ 954,00 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

01-MÉDICO 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB) 

04 02 30H 
R$ 

3.500,00 

02- MÉDICO DERMATOLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
DERMATOLOGIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

03- MÉDICO PLANTONISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). 

06 02 24H 
R$ 

3.500,00 

04- MÉDICO ORTOPEDISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
ORTOPEDIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

05- MÉDICO PEDIATRA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
PEDIATRIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

06- MÉDICO GINECOLOGISTA 
/ OBSTETRA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 
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GINECOLOGIA E OBSTRETÍCIA 

07- MÉDICO CARDIOLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
CARDIOLOGIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

08- MÉDICO 
ENDOCRINOLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENDOCRINOLOGIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

09- MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
OFTALMOLOGIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

10- MÉDICO NEUROLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
NEUROLOGIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

11- MÉDICO PARA USG 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB) 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

12- MÉDICO - CLÍNICO GERAL 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB) 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

13- MÉDICO PSIQUIATRA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE 
MEDICINA E REGISTRO 

PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

(CREMEB). ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSIQUIATRIA 

01 --- 30H 
R$ 

3.500,00 

14- ENFERMEIRO 
NÍVEL SUPERIOR COM 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E 
REGISTRO NO COREN 

06 02 40H 
R$ 

2.332,00 

15- ODONTÓLOGO 

NÍVEL SUPERIOR COM 
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA E 

REGISTRO PROFISSIONAL DO 
CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA (CRO) 

01 --- 40H 
R$ 

2.000,00 

16- ASSISTENTE SOCIAL 

NÍVEL SUPERIOR COM 
GRADUAÇÃO EM ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E REGISTRO 
PROFISSIONAL NO CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

(CRESS) 

01 --- 30H 
R$ 

1.500,00 

17- NUTRICIONISTA 

NÍVEL SUPERIOR COM 
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E 

REGISTRO NO ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

01 --- 20H 
R$ 

1.320,00 

18- PSICÓLOGO 
NÍVEL SUPERIOR COM 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E 
REGISTRO NO CRP 

01 --- 20H 
R$ 

1.320,00 

19- FONOAUDIÓLOGO 
NÍVEL SUPERIOR COM 

GRADUAÇÃO EM FONOADOLOGIA 
01 --- 30H 

R$ 
1.320,00 
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E REGISTRO NO ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

20- FISIOTERAPEUTA 

NÍVEL SUPERIOR COM 
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA E 

REGISTRO NO ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

01 --- 30H 
R$ 

1.320,00 

21- PROFESSOR EDUC. 
INFANTIL 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
GRADUADO EM PEDAGOGIA 

04 02 20H 
R$ 

1.261,97 

22- PROFESSOR ENS. 
FUNDAM. 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
GRADUADO EM PEDAGOGIA OU 

OUTRA GRADUAÇÃO COM 
COMPLEMENTAÇÃO NOS TERMOS 

DA LEGISLAÇÃO 

06 02 20H 
R$ 

1.261,97 

23- PROFESSOR DE INGLÊS 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
GRADUADO EM INGLÊS OU OUTRA 

GRADUAÇÃO COM 
COMPLEMENTAÇÃO NOS TERMOS 

DA LEGISLAÇÃO 

01 --- 20H 
R$ 

1.261,97 

24- PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO COM 
GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

01 --- 20H 
R$ 

1.261,97 

25- PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO COM 
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
01 --- 20H 

R$ 
1.261,97 

26 - INTÉRPRETES DE LIBRAS 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM 

QUALQUER ÁREA 
01 --- 20H 

R$ 
1.261,97 

 
A/C* = AMPLA CONCORRENCIA ; PCD* = PESSOA COM DEFICIENCIA ; N/P* = NEGRO OU PARDO 
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ANEXO II – CRONOGRAMA  

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2018 

 

 
EVENTO 

 

 
DATA 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2018 

PRAZO PARA SOLICITAR ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO  

 DIA 31 DE JANEIRO DE 2018 

RESULTADO DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO COM 
ISENÇÃO  

DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018 

RECURSO DE PEDIDO DE ISENÇÃO ATÉ AS 23H59MIN DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 
2018 

RESULTADO APÓS ANALISE DO RECURSO DE 
PEDIDO DE ISENÇÃO 

DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018 

LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS  
 INCLUSIVE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 
AUTODECLARADAS NEGRAS OU PARDAS 

 
08 DE FEVEREIRO DE 2018 

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS 
CANDIDATOS INSCRITOS (AMPLA 

CONCORRENCIA) E PARA AS PESSOAS AUTO 
DECLARADAS COM DEFICIENCIA  

 
ATÉ ÀS 23H59MIN DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 

2018 

HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS  15 DE FEVEREIRO DE 2018  

PROVA ESCRITA – CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

04 DE MARÇO DE 2018 
DAS 09H AS 12H 

PROVA ESCRITA – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 04 DE MARÇO DE 2018 
DAS 14H AS 17H 

DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR 05 DE MARÇO DE 2018 

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS 
GABARITOS PRELIMINARES 

ATÉ ÀS 23H59MIN DO DIA 07 DE MARÇO DE 2018 

RESULTADOS DOS RECURSOS DOS GABARITOS 09 DE MARÇO DE 2018 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL 09 DE MARÇO DE 2018 

RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS – NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO 

20 DE MARÇO DE 2018 

RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS DE 
TÍTULO – CARGOS DE NÍVEL TECNICO E 

SUPERIOR 

20 DE MARÇO DE 2018 

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
PARA PROVAS OBJETIVAS E PROVAS DE TITULOS 

ATÉ ÀS 23H59MIN DO DIA 22 DE MARÇO DE 2018 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DOS RECURSOS 26 DE MARÇO DE 2018 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 26 DE MARÇO DE 2018 

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 

30 DE MARÇO DE 2018 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 
NO PROCESSO SELETIVO 

A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2018 
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ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
APENAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO  

 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

RACIOCÍNIOLÓGICO-MATEMÁTICO: Conjuntos: Determinação de conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. 
Igualdade de conjuntos. Operações com conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Sistemas de 
Numeração. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz quadrada). Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações; sequência 
numérica; antecessor e sucessor; par e ímpar; resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de 
metade, dobro e triplo; resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações; conceito de maior/menor; 
largo/estreito; comprido/curto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Meio ambiente e sociedade: políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos 
locais e aspectos globais. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação; sílaba tônica; tipos de frases; sinônimos, antônimos e homônimos; pontuação; 
substantivo próprio, comum, coletivo, simples, composto, primitivo e derivado; artigo definido e indefinido; gênero, número 
e grau do substantivo; adjetivo; grau do adjetivo, numeral, pronomes pessoais de tratamento; pronomes possessivos; 
verbos ter, ser, estar, e haver; ortografia; interpretação de texto. 
 
 
 
NÍVEL MÉDIO 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução 
de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos. Operações com conjuntos. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS: Mundo Contemporâneo: elementos de política internacional e brasileira; cultura 
internacional e cultura brasileira (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão). 
Panorama da economia nacional. Temas de destaque na história e na geografia brasileira. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estruturação do texto e dos parágrafos. 
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação contextual de 
palavras e expressões.  Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e subordinação. 
Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das classes de palavras. 
Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
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ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES PARA OS CARGOS 
 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO 

 
01 – ELETRICISTA 

 Estuda o trabalho a ser realizado para estabelecer o roteiro das tarefas;  

 Instala e repara condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos, tais como ventiladores, fogões, 
quadros de distribuição, caixa de fusíveis, pontos de luz, tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como fixa 
dispositivos isoladores;  

 Liga os fios a fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e material isolante para 
completar a tarefa de instalação;  

 Testa a instalação, repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado;  

 Testa os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação, elétricos e eletrônicos para 
detectar as peças defeituosas; 

 Substitui ou repara fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, materiais 
isolantes e soldas, devolvendo a instalação elétrica condições normais de funcionamento;  

 Faz a manutenção de semáforos, iluminação pública e da rede elétrica de escolas e demais prédios municipais;  

 Instala e liga motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e solda terminais;  

 Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  

 Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
02- OP. DE MÁQUINAS  

 Operar tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros: 

 Conduzir e manobrar máquinas acionando motores e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as necessidades do serviço de tração e movimentação dos implementos de máquina, acionando 
pedais e alavancas de comando para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 
materiais análogos; 

 Executar serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo e conservação de vias; efetuar 
carregamento e descarregamento de material; 

 Zelar pela boa qualidade do serviço controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários 
a fim de garantir sua correta execução;  

 Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim 
de evitar possíveis acidentes;  

 Limpar e lubrificar seus implementos segundo as instruções de manutenção do fabricante, bem como trocar 
pneus quando necessário; efetuar pequenos reparos,utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento;  

 Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e após 
executados, efetuar os testes necessários; anotar segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências para controle da chefia;  

 Executar outras tarefas afins. 
 
03- OP. DE MÁQUINAS PESADAS 

 Operar tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros; 

 Conduzir e manobrar máquinas acionando motores e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as necessidades do serviço de tração e movimentação dos implementos de máquina, acionando 
pedais e alavancas de comando para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 
materiais análogos; 

 Executar serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo e conservação de vias; efetuar 
carregamento e descarregamento de material; 

 Zelar pela boa qualidade do serviço controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários 
a fim de garantir sua correta execução;  

 Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim 
de evitar possíveis acidentes;  

 Limpar e lubrificar seus implementos segundo as instruções de manutenção do fabricante, bem como trocar 
pneus quando necessário; efetuar pequenos reparos,utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento;  

 Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e após 
executados, efetuar os testes necessários; anotar segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências para controle da chefia;  

 Executar outras tarefas afins. 
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04- MOTORISTA CART. B 

 Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros; recolher o veículo a garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente;  

 Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;  

 Fazer reparos de emergência;  

 Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;  

 Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência que lhe for confiada;  

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleira, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada;  

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;  

 Responsabilizar-se pelas ferramentas que acompanham o veículo; 

 Acompanhar e ajudar a execução dos serviços de concerto e manutenção do veículo; executar tarefas afins. 
 
05- MOTORISTA CART. D 

 Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo a garagem 
ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente;  

 Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;  

 Fazer reparos de emergência;  

 Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;  

 Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada;  

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleira, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada;  

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;  

 Responsabilizar-se pelas ferramentas que acompanham o veículo; 

 Acompanhar e ajudar a execução dos serviços de concerto e manutenção do veículo; executar tarefas afins. 
 
06- CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA 

 Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros; recolher o veículo a garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente;  

 Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;  

 Fazer reparos de emergência;  

 Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;  

 Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência que lhe for confiada;  

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleira, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada;  

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;  

 Responsabilizar-se pelas ferramentas que acompanham o veículo; 

 Acompanhar e ajudar a execução dos serviços de concerto e manutenção do veículo; executar tarefas afins. 
 
07- AGENTE DE PORTARIA 

 Proteger a entrada e saída da instituição, controlando a frequência de pessoas estranhas à Instituição, evitando 
roubos, furtos e destruição, agindo sempre com educação e de acordo com a legislação vigente; 

 Percorrer ao final de seu expediente, o órgão observando se está tudo em ordem; 

 Realizar outras atividades inerentes à área de atuação de acordo com ordem da chefia imediata. 
 
08- DIGITADOR 

 Verificar o conteúdo e finalidade dos documentos recebidos, baseando-se no sistema a ser adotado; 

 Estabelecer a ordem das informações a serem gravadas; 

 Configurar e adequar a máquina ou microcomputador às normas preestabelecidas para digitação de 
documentos; 

 Organizar e arquivar os documentos de acordo com as normas estabelecidas; 

 Prestar orientação e treinamento de novos digitadores, sempre que necessário; 

 Zelar pela conservação dos equipamentos operados, efetuando limpeza dos mesmos, conforme especificações 
técnicas, bem como solicitando manutenção quando de problemas detectados; 

 Outras atividades afins. 
 
09- AUX ADMINISTRATIVO 

 Coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando cálculos, para obter 
informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; 

 Participa da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por ordem alfabética, para 
possibilitar um controle sistemático dos mesmos;  

 Recepciona o público em geral, anunciando-os ao setor que forem encaminhados;  

 Faz a entrega de correspondência aos devidos setores ou servidores;  
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 Efetua anotações e entrega de recados aos Secretários;  

 Consulta e coleta documentos, transcrições, arquivos e fichários;  

 Opera a máquina fotocopiadora, sempre que for necessário;  

 Digitar documentos, ofícios, empenhos, cheques, escalas, comunicados, informativos e outros; 

 Recebe e emite fax quando solicitado;  

 Protocolar documento, notas fiscais, recibos e outros,  

 Atualiza fichários e arquivos;  

 Mantêm em ordem as funções burocráticas do setor, que envolvam números 
e papéis;  

 Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 

 Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
 
10 - AUX. DE MANUTENÇÃO 

 Trabalha na manutenção de máquinas, em serviços de mecânica ou em manutenção na área predial; 

  Executar tarefas relativas a projetos de manutenção de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, 
orientando-se por plantas, esquemas, instruções e outros documentos específicos, realizar a manutenção de reparação 
de concertos elétricos, pequenos reparos em pisos e paredes, conserto de equipamentos, tender às solicitações de 
manutenção predial, avaliando o problema apresentado e buscando a solução mais ágil e segura, desenvolver ações para 
manter as instalações da empresa em bom funcionamento e condições seguras de trabalho, fazendo pequenos reparos e 
promovendo adaptações de infra-estrutura e layout, responder pelo controle patrimonial, mantendo registros de 
localização de móveis e equipamentos, e realizando periodicamente inventários, cuidar da integridade de móveis e 
instalações, contratando serviços externos para reparos e manutenções corretivas e preventivas, selecionando 
fornecedores e negociando pagamentos, realizar compras de materiais para manutenção, controlar e orientar 
empregados e prestadores de serviço sobre a utilização dos equipamentos individuais de segurança; 

 É essencial possuir conhecimento em elétrica, manutenção predial, refrigeração, instalação e manutenção de 
elétrica e hidráulica. 
 
11- COZINHEIRO 

 Adicionar os gêneros alimentícios e preparar as refeições de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista;  

 Fazer e servir café nos diversos órgãos da municipalidade; 

 Orientar os auxiliares de cozinha sobre a utilização de equipamentos e serviços;  

 Verificar a qualidade dos alimentos, bem como o prazo de validade;  

 Zelar pelos equipamentos da copa/cozinha; 

 Operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha; 

 Responsabilizar-se pelo controle de louças, talheres, utensílios e equipamentos; 

 Requisitar e receber gêneros alimentícios do almoxarifado; 

 Controlar o estoque de ingredientes; 

 Manter a higiene no local de trabalho; servir alimentos;  

 Exercer Outras Atividades Correlatas. 
 
12- AUX SERVIÇOS GERAIS 

 Executar serviços auxiliares necessários ao bom andamento das atividades públicas exercendo tarefas de 
natureza operacional em órgãos públicos municipais,  

 Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as unidades da 
prefeitura;  

 Executar eventuais mandados, 

 Fazer chá ou café assim como servi-los, servir águas e tarefas correlatas;  

 Carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos;  

 Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos conhecimentos e habilidades elementares;  

 Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial;  

 Varrer as vias e logradouros públicos; recolher o lixo de mercado público e feiras livres;  

 Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, 

 Carregar e descarregar veículos de transporte de lixo;  

 Limpar terrenos, limpar e conservar galerias, esgotos e canais; incinerar lixo; efetuar demolição de construção 
irregular e remover material e sobras de construções jogadas em vias públicas; auxiliar na construção de andaimes, 
palanques e outras; 

 Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar, quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na 
pintura de sinalizações,  

 Auxiliar no plantio,adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas,  preparar argamassa e 
concreto,  

 Executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério,  

 Realizar limpeza e conservação em dependências escolares,  

 Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 
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13- AUX. DE CLASSE 

 Auxilia os alunos e professores, acompanha as crianças para o recreio e banheiro, organiza a sala, atende os 
professores nas solicitações de material pedagógico em sala ou de assistência às crianças e colabora na organização da 
instituição. 
 
14-  MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR 

 Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar 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. 
 
15- RECEPCIONISTA 

 Atender diariamente todas as pessoas que procurarem as secretarias e demais seções da municipalidade, 
encaminhando-as aos setores correspondentes; 

 Realizar registro de controle de público e de visitantes, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas aos 
setores;  

 Receber e entregar à chefia imediata toda correspondência endereçada à secretaria na qual estiver lotado;  

 Atender e transferir para os setores as ligações telefônicas recebidas; 

 Efetuar ligações telefônicas, serviços de transmissão de fax e de reprodução de documentos (xérox), observando 
as instruções de sua chefia imediata;  

 Organizar e acompanhar agendamento de auditórios e salas de reuniões, bem como de aparelhos de data show, 
de sonorização e similares, quando da realização de palestras e treinamentos da municipalidade; 

 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
16- ATENDENTE DE FARMÁCIA 

Esse profissional precisa obter conhecimentos não apenas em relação ao corpo humano e aos medicamentos. Precisa 
saber lidar com o público, fazer um atendimento eficiente, auxiliar nas tarefas organizacionais, gerenciais e 
administrativas do estabelecimento. 
 
17- ARTESÃO/OFICINEIRO 

Atividades relacionadas com a execução de trabalhos em. madeira, couro, argila, tecido, corda e outros, para fins de 
recuperação de indivíduos. 
 
18- TÉCNICO DE SISTEMAS 

 Prestar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de telecomunicações. 

 Participar na elaboração de projetos de telecomunicações. 

 Planejar, avaliar e executar instalações que estabelecem comunicações. 

 Controlar e operar sistemas de telefonia, televisão, transmissão de dados e fax. 
 
19- AUXILIAR DE ATIVID. EDUCATIVAS 

 Auxilia os alunos e professores, acompanha as crianças para o recreio e banheiro, organiza a sala, atende os 
professores nas solicitações de material pedagógico em sala ou de assistência às crianças e colabora na organização da 
instituição. 
 
20-      AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o 
atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; 
selecionar moldeiras; manipular materiais de uso odontológico; registrar dados e participar da análise das informações 
relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; preparar modelos em gesso. 
 
21- PROFESSOR DE BALET 

 ensinar técnicas de dança, improvisação, criação, composição e análise do movimento, executando a dança 
através de movimentos preestabelecidos ou não, optando pela dança clássica, moderna, contemporânea, folclórica, 
popular ou de shows. 

 coordenar atividades com a equipe cenotécnica - figurino, som, iluminação, maquiagem e efeitos especiais entre 
outros -, demonstrando capacidade de trabalhar em equipe. 

  organizar roteiros e/ou estruturas coreográficas , criando movimentos com as várias linguagens da dança, 
utilizando-se de recursos humanos, técnicos e artísticos , valendo-se para tanto de música, texto ou qualquer estímulo 
específico, optando por quais técnicas corporais serão utilizadas e transmitindo aos artistas a forma, a movimentação, o 
ritmo, a dinâmica, a postura e a interpretação necessários para a execução da arte, podendo dedicar-se também à 
preparação corporal dos artistas e ainda procedendo investigação pertinente sobre o tema selecionado, inclusive em 
outras áreas artísticas. 

 desenvolver consciência cinesiológica, demonstrando conhecimento dos componentes do espetáculo (cenário, 
luzes, som, etc.), configurando esteticamente os elementos da dança , demonstrando sensibilidade artística e habilidade 
para trabalhar com maquiagem e adereços. 

http://caetanno.com.br/editais


PREFEITURA MUNICIPAL  DE  PONTO  NOVO 

CNPJ: 16.444.143/0001-22    –    Praça  Leônidas  Freire,  nº  123 Centro -

CEP 44755-000 - Tel.: 74 3677-1390 / Ponto  Novo – BA 

 

 

 

Contatos: 

http://caetanno.com.br/editais          77-3621-5909 

  transportar as idéias, imagens e sensações para a linguagem coreográfica, imprimindo intenções, sensações e 
emoções, dando qualidade dramática ao movimento e expressando imagens através do corpo. 

 manter o corpo tecnicamente preparado, experimentando ações, passos, gestos e movimentos, interagindo 
fisicamente com os parceiros da dança, ensaiando e dançando. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL TÉCNICO 
 
1- MÉDICO 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
2 - MÉDICO DERMATOLOGISTA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
3 - MÉDICO PLANTONISTA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
4 - MÉDICO ORTOPEDISTA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
5 - MÉDICO PEDIATRA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
6 - MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
7 - MÉDICO CARDIOLOGISTA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
8 - MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
9 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
10 - MÉDICO NEUROLOGISTA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
11 - MÉDICO PARA USG 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
12 - MÉDICO - CLÍNICO GERAL 
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 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
13 - MÉDICO PSIQUIATRA 

 Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme 
sua especialidade, emitindo diagnóstico, rescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente.  
 
14 - ENFERMEIRO  

 Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes à enfermagem, 
cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes; verificar temperatura, pulso 
e respiração de pacientes; aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; fazer transfusões de sangue e plasma; 
coletar e classificar sangue, determinado seu tipo e fator RH; auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as 
operações; fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos, auxiliar médicos na assistência a gestantes em 
partos normais ou em casos operatórios; prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos; participar do planejamento e 
implantação de programas de saúde pública e de educação em saúde da comunidade; padronizar o atendimento de 
enfermagem; avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem; 
avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem; supervisionar 
as áreas de trabalho sob sua responsabilidade; executar consultas de enfermagem, atendimento em grupo e 
procedimentos de enfermagem mais complexos; dar palestras aos grupos operativos relacionados à sua formação 
profissional; realizar visitas domiciliares periódicas e iniciantes na área abrangente; buscar ativamente casos prioritários 
dentro do projeto da área de atuação para  inserção nos grupos operativos desenvolvidos; elaborar relatórios sobre 
assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins. 
 
15 - ODONTÓLOGO 

 Promover a recuperação da saúde bucal, bem como orientar a forma de higiene bucal dos usuários do sistema 
de saúde pública municipal e redes de ensino municipal, prestando assistência odontológica e realizando perícia 
odontológico-administrativa.  
 
16 - ASSISTENTE SOCIAL 

 Elaborar, executar e avaliar planos e programas de natureza social em unidades sociais; 

 Supervisionar o desempenho das práxis de estagiários de serviço social; 

 Ministrar treinamentos em assuntos de serviço social, levantar dados e indicadores de apoio aos programas sociais 
junto à Comunidade, para implantação e execução dos mesmos; 

 Assessorar os superiores em assuntos de sua competência; 

 Elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos que objetivam a melhoria das condições socioeconômicas 
dos funcionários da Prefeitura Municipal; 

 Promover acompanhamentos individuais de servidores, através de entrevistas com a família, visando detectar a 
situação socioeconômica dos atendidos; 

 Organizar cadastro funcional dos servidores atendidos pela Unidade, registrando dados referente a doença, 
afastamentos, problemas apresentados, etc; 

 Assessorar os servidores em assuntos de sua competência; 

 Elaborar relatórios e demonstrativos das atividades da unidade; 

 Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
17 - NUTRICIONISTA 

 Elaborar avaliação nutricional dos pacientes nos programas diversos da saúde e da educação. Supervisionar o 
armazenamento, analisar amostras dos produtos de alimentação escolar a serem adquiridos, avaliar os produtos 
recebidos, bem como elaborar cardápios para alunos de Escolas e Centros de Educação Infantil, a fim de garantir uma 
alimentação balanceada.  
 
18 - PSICÓLOGO 
18.1. Área de Assistência Social: 

 Promover estudos sobre características psicossociais de grupos nos diversos segmentos sociais e culturais; 

 Assessorar organismos públicos na organização de objetivos políticos ou comunitários, na elaboração e 
implementação de programas de caráter social e técnico, em situações planejadas ou não; 

 Atuar junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos psicológicos nas técnicas de comunicação 
e propaganda, elaboração de cartilhas informativas acerca de temas relevantes na área; 

 Colaborar em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas sociais em níveis de macro e micro sistemas; 

 Realizar acompanhamento de grupos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; 

 Confeccionar e analisar relatórios e acompanhamento de equipes multiprofissionais. 
 
18.2. Área de Educação: 
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 Colaborar com a adequação, vindo por parte dos educadores de conhecimentos da psicologia que lhe sejam úteis na 
consecução crítica e reflexiva dos seus papéis;   

 Elaborar e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares 
específicas visando a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; 

 Participar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando nos 
aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento humano; 

 Diagnosticar dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminha ao serviço de atendimento a 
comunidade, casos que requeiram diagnósticos e tratamentos específicos, buscando a atuação integrada entre escola e 
comunidade. 
 
18.3. Área de Saúde: 

 Realizar atendimento individual ou em grupo para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; 

 Realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógicos; 

 Participar da elaboração de programas de pesquisa sobre saúde mental da população, bem como sobre estratégias 
diagnósticas e terapêuticas adequadas a realidade do município; 

 Criar, coordenar e acompanhar individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao atendimento 
em saúde com o objetivo de qualificar o desempenho da equipe, particularmente em saúde mental; 

 Colaborar em equipe multiprofissional no planejamento de saúde em nível de macro e micro sistema. 
 
19 - FONOAUDIÓLOGO 

 Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos de linguagem, audiometria, gravação e outras 
técnicas próprias, para estabelecer o plano terapêutico ou de treinamento;  

 Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade da recuperação fonoaudiológica, elaborando 
relatórios para complementar o diagnóstico;  

 Programar desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, fala, linguagem, expressão do pensamento 
verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração 
funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para 
reeducar e/ou reabilitar o paciente;  

 Opina quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando técnicas de 
avaliação específicas para possibilitar a seleção profissional ou escolar;  

 Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de 
expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o diagnóstico e tratamento;  

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, determinadas por superiores hierárquicos.  
 
20 - FISIOTERAPEUTA 

 Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, 
cursos, pesquisas ou eventos em Saúde Pública; 

  Contribuir no planejamento, investigação e estudos epidemiológicos; 

  Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação; 

  Integrar os órgãos colegiados de controle social; 

  Participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em saúde coletiva; 

  Participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, a implementação, ao controle e a execução de 
projetos e programas de ações básicas de saúde; 

  Participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos humanos em saúde; 

  Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade funcional laborativa; 

  Analisar os fatores ambientais, contributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais laborativos; 

  Desenvolver programas coletivos, contributivos à diminuição dos riscos de acidente de trabalho; 

  Integrar a equipe de Vigilância Sanitária; 

  Cumprir e fazer cumprir a legislação de Vigilância Sanitária; 

  Encaminhar às autoridades de fiscalização profissional, relatórios sobre condições e práticas inadequadas à saúde 
coletiva e/ou impeditivas da boa prática profissional; 

  Integrar Comissões Técnicas de regulamentação e procedimentos relativos a qualidade, a eficiência e aos riscos 
sanitários dos equipamentos de uso em Fisioterapia; 

  Verificar as condições técnico-sanitárias das empresas que ofereçam assistência fisioterapêutica à coletividade; 

  Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e 
idoso, intervindo na prevenção, através da atenção primária e também em nível secundário e terciário de saúde por julgar 
o profissional habilitado para realizar procedimentos tais como: imobilizações de fraturas, mobilização de secreções em 
pneumopatas, tratamento de pacientes com AVC na fase de choque, tratamento de pacientes cardiopatas durante o pré e 
pós cirúrgico, analgesia através da manipulação e do uso da eletroterapia; 

  Realizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes 
acamados ou impossibilitados. Encaminhando à serviços de maior complexidade,quando julgar necessário; 

  Prestar atendimento pediátrico a pacientes portadores de doenças neurológicas com retardo no DNPM 
(desenvolvimento neuropsicomotor), mal formações congênitas, distúrbios nutricionais, afecções respiratórias, 
deformidades posturais; pois com os procedimentos ou recursos fisioterápicos o número de hospitalizações pode ser 
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reduzido, a progressão das lesões pode ser evitada ou acentuada e o desenvolvimento motor normal pode ser 
estimulado; 

  Orientar os pais ou responsáveis, pois qualquer tratamento ou procedimento realizado em pediatria deve contar com 
a dedicação e a colaboração da família, para que este seja completo e eficaz; 

  Realizar técnicas de relaxamento, prevenção e analgesia para diminuição e/ou alívio da dor, nas diversas patologias 
ginecológicas; 

  No pré-natal e puerpério, devido as modificações gravídicas locais e gerais, o fisioterapeuta pode atuar nestas fases 
da vida da mulher realizando condicionamento físico, exercícios de relaxamento e orientações de como a gestante deve 
proceder no pré e no pós parto para que ela possa retornar às suas atividades normalmente; 

  Na prevenção de câncer, o profissional pode orientar quanto ao diagnóstico precoce: papanicolau e auto exame das 
mamas. Realizar procedimentos ou técnicas fisioterápicas afim de evitar as complicações da histerectomia e da 
mastectomia, incluindo drenagem linfática como forma de tratamento; 

  Realizar programas de atividades físicas e psico-sociais com o objetivo de aliviar os sintomas dessa fase da vida da 
mulher, onde ela passa da fase reprodutiva para a não reprodutiva (climatério); 

  Desenvolver atividades físicas e culturais para a terceira idade, para que o idoso consiga realizar suas atividades 
diárias de forma independente, melhorando sua qualidade de vida e prevenindo as complicações decorrentes da idade 
avançada; - Orientar a família ou responsável, quanto aos cuidados com o idoso ou paciente acamado; 

  Desenvolver programas de atividades físicas, condicionamento cardiorespiratório e orientações nutricionais para o 
obeso, prevenindo com isso a instalação de enfermidades relacionadas a obesidade; 

  Em patologias específicas, como a Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes melitus, Tuberculose e Hanseníase – 
prescrever atividades físicas, principalmente exercícios aeróbicos, afim de prevenir e evitar complicações decorrentes, 
prescrever exercícios/técnicas respiratórios para diminuir o tempo de internação hospitalar e prevenir deformidades que 
levam às incapacidades; 

  Atuar de forma integral às famílias, através de ações interdisciplinares e intersetoriais, visando assistência e a 
inclusão social das pessoas portador de deficiências, incapacitadas e desassistidas. 
 
21- INTÉRPRETES DE LIBRAS 

 Exercer atividades de apoio à docência na interpretação e tradução da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e 
Língua Portuguesa para deficientes auditivos; 

 Exercer apoio às atividades de docência em salas de recursos multifuncionais ou específicas de atendimento, na 
interpretação e tradução da LIBRAS, e da Língua Portuguesa para surdos; 

 Mediar à comunicação entre as pessoas com deficiências auditivas e da fala e as da Comunidade Escolar, na 
perspectiva de promover a inclusão social na Unidade de Ensino; 

 Participar, na condição de intérprete e tradutor, das atividades e projetos especiais de ensino da LIBRAS 
voltados para a Comunidade Escolar, na perspectiva de inclusão de alunos na área da deficiência auditiva e da fala; 
Participar, na condição de intérprete e tradutor, de projetos especiais de ensino da LIBRAS, voltados para a comunidade 
em geral, 

 Promovidos pela Secretaria Municipal de Educação; 

 Participar, na condição de intérprete e tradutor, de eventos educacionais, sociais e culturais promovidos pelas 
Unidades de Ensino e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
22 - TÉCNICO ENFERMAGEM 

 Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, de acordo com prescrição médica; 

 Controlar sinais de pacientes 

 Preparar pacientes para consultas e exames; 

 Preparar e esterilizar materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 

 Coletar material para exame de laboratório; 

 Fazer curativo diversos, aplicar injeções e vacinas, segundo prescrição médica; 

 Auxiliar o médico ou dentista no atendimento aos pacientes; 

 Controlar estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 

 Manter atualizado o fichário de informações sobre paciente; 

 Fazer visitas domiciliares e a escolas, segundo programação estabelecida; 

 Orientar os servidores que auxiliam na execução de atribuições típicas do cargo; 

 Executar outras tarefas afins e correlatas. 
 
23- TÉC. ENFERMAGEM SOCORRISTA 

 Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, de acordo com prescrição médica; 

 Controlar sinais de pacientes 

 Preparar pacientes para consultas e exames; 

 Preparar e esterilizar materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 

 Coletar material para exame de laboratório; 

 Fazer curativo diversos, aplicar injeções e vacinas, segundo prescrição médica; 

 Auxiliar o médico ou dentista no atendimento aos pacientes; 
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 Controlar estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 

 Manter atualizado o fichário de informações sobre paciente; 

 Fazer visitas domiciliares e a escolas, segundo programação estabelecida; 

 Orientar os servidores que auxiliam na execução de atribuições típicas do cargo; 

 Executar outras tarefas afins e correlatas. 
 
23 - TÉCNICO ENFERMAGEM (ÁREA DE OBSTETRÍCIA) 

 Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, de acordo com prescrição médica; 

 Controlar sinais de pacientes 

 Preparar pacientes para consultas e exames; 

 Preparar e esterilizar materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 

 Coletar material para exame de laboratório; 

 Fazer curativo diversos, aplicar injeções e vacinas, segundo prescrição médica; 

 Auxiliar o médico ou dentista no atendimento aos pacientes; 

 Controlar estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 

 Manter atualizado o fichário de informações sobre paciente; 

 Fazer visitas domiciliares e a escolas, segundo programação estabelecida; 

 Orientar os servidores que auxiliam na execução de atribuições típicas do cargo; 

 Executar outras tarefas afins e correlatas. 
 
24 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial;  

 Acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de acordo com programas de ações 
preventivas e curativas de saúde;  

 Proceder às radiografias, e outros procedimentos de sua competência, com a utilização de equipamentos 
apropriados;  

 Proceder à revelação dos mesmos, avaliando-os e refazendo-os quando necessário; 

 Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e executar outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas 
 
25 - TÉCNICO EM ECG 

 Realizam exames de diagnóstico ou de tratamento; 

 Processam imagens e/ou gráficos; 

 Planejam atendimento; 

 Organizam a área de trabalho, equipamentos e acessórios;  

 Operam equipamentos; 

 Preparam pacientes para exames de diagnóstico ou de tratamento; 

 Atuam na orientação de pacientes, familiares e cuidadores; 

 Trabalham com biossegurança. 
 

26 - PROFESSOR EDUC. INFANTIL 

 Propiciar atendimento pedagógico especializado aos educandos com DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, 
matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, possibilitando avanços no seu processo de ensino e de 
aprendizagem.  
 
27 - PROFESSOR ENS. FUNDAM. 

 Executar tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando técnicas didáticas 
específicas às necessidades seguindo currículos pré-organizados, para uma integração social  satisfatória, conforme o 
campo de habilitação.  
 
28 - PROFESSOR DE INGLÊS 

 Executar tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando técnicas didáticas 
específicas às necessidades,  seguindo currículos pré-organizados, para uma integração social  satisfatória, conforme o 
campo de habilitação.  
 
29 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 Executar tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando técnicas didáticas 
específicas às necessidades,  seguindo currículos pré-organizados, para uma integração social  satisfatória, conforme o 
campo de habilitação.  
 
30 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Executar tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando técnicas didáticas 
específicas às necessidades, de acordo currículos pré-organizados, para uma integração social satisfatória, conforme o 
campo de habilitação.  
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ANEXO V  

 
 

REQUERIMENTO 

PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO 

 

 

 

 

Eu __________________________________________________________________________, portador(a) do 

RG nº ______________________ e CPF nº ____________________________, residente e domiciliado à 

Ru_________________________________________________________________________, candidato(a) ao 

cargo de ___________________________________________, venho por meio deste, registrar que:   

 

 

DESEJO SOLICITAR ISENÇÃO DE PAGAMENTO (    ) 

Eu, _______________________________________________ declaro que sou membro de família de baixa 

renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007 e que atendo à condição estabelecida no inciso II do art. 1º do 

Decreto Federal nº 6593/2008. 

 

Informe o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico:  __________________________. 

 

Documentos que estarei anexando pelo site http://caetanno.com.br/editais: 

a) Esse requerimento do Anexo V preenchido e assinado; 

b) Uma declaração emitida pela Secretaria de Assistência Social do meu Município informando o número do meu 

NIS e comprovando que estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

 

            

 

Local e Data: ____________________________/_____/____/2018. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 
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ANEXO VI 

 
REQUERIMENTO  

PARA PESSOA COM DEFICIENCIA  
 
 
 
 
 

Eu __________________________________________________________________________, portador(a) do 

RG nº ______________________ e CPF nº ____________________________, residente e domiciliado à 

Ru_________________________________________________________________________, candidato(a) ao 

cargo de ___________________________________________, venho por meio deste, registrar que:   

 

 

 

DESEJO  ME CANDIDATAR A VAGA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA  (    )   

Tipo de deficiência alegada ____________________________________________________________________ 

Alguma necessidade ou adequação especial para o dia da prova? 

 SIM (   ) Qual? ________________________________________________________________________ NÃO(   ) 

Documentos que estarei anexando pelo site http://caetanno.com.br/editais: 

d) Esse requerimento do Anexo VI preenchido e assinado; 

e) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

f) Laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos doze meses, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 

 

 

               

 

 

Local e Data: ____________________________/_____/____/2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 
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      ANEXO VII 

 

 

REQUERIMENTO 

AUTO-DECLARAÇÃO PESSOA NEGRA OU PARDA 

 

 

 

 

Eu __________________________________________________________________________, portador(a) do 

RG nº ______________________ e CPF nº ____________________________, residente e domiciliado à 

Ru_________________________________________________________________________, candidato(a) ao 

cargo de ___________________________________________, venho por meio deste, registrar que:   

 

 

DESEJO ME CANDIDATAR À VAGA PARA PESSOA PARDA OU NEGRA (    ) 

 

Eu, _______________________________________________ declaro ser negro (a), de acordo com a 

classificação oficial do IBGE, isto é, ser de cor preta ou parda.  Declaro que desejo me inscrever no Processo 

Seletivo 001/2018 de Ponto Novo – BA, para concorrer à(s) vaga(s) destinada(s) ao sistema de cotas. Declaro, 

por fim, concordar com a divulgação de minha condição de optante pelo sistema de cotas para negros.  

 

 

 

 

 

Local e Data: ____________________________/_____/____/2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 
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