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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 

EDITAL Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ, no uso de suas atribuições e com fundamento no 

artigo 37, inciso II da Constituição Federal Brasileira de 1988 com base nos dispositivos da Lei Orgânica 
Municipal, das Leis Municipais vigentes, torna pública a realização de Processo Seletivo de Provas e Títulos 
destinado ao preenchimento de vagas do quadro de servidores e formação de cadastro de reserva, que dão 
respaldo legal e normatizam as condições estabelecidas neste Edital.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1 O Processo Seletivo Público se destina ao provimento de 374 VAGAS para empregos de Nível Superior, 
Nível Médio, Nível médio técnico e Nível Fundamental, além de FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
para atendimento a novas vagas que surgirem durante a validade do Processo Seletivo.  
1.2 A denominação dos empregos, a remuneração, a carga horária semanal e o número de vagas para ampla 
concorrência (AC) e para as reservas às pessoas com deficiência (PcD) são discriminados no quadro a seguir: 

 

EMPREGOS 

VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

GRUPO 
SALARIAL 
(vide item 

1.3) 

ADICIONAL DE 
PRODUTIVIDADE 

(conforme Lei 
Municipal nº. 

021/1997) 

REQUISITOS ESPECÍFICOS (vide nota explicativa) 
AC PcD 

NÍVEL SUPERIOR 

Assistente Social 03 - 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Serviço Social e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Biólogo/Biomédico/Bioquí
mico 

01 - 30h Grupo 2 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Biologia ou Biomedicina ou Bioquímica e 
registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Cirurgião Dentista - Saúde 
da Família 

13 01 40h Grupo 2 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Odontologia e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Educador Físico 02 - 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Educação Física e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Enfermeiro 15 01 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Enfermagem e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Enfermeiro Saúde da 
Família 

19 01 40h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Enfermagem e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Engenheiro Civil 01 - 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Engenharia Civil e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Farmacêutico 06 01 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Farmácia e registro junto ao respectivo Órgão 
de Classe 

Fisioterapeuta 07 01 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Fisioterapia e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Fonoaudiólogo 01 - 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Médico Alergista 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Angiologista 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Auditor 03 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Cardiologista 03 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Cirurgião Geral 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Clínico Geral 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Endocrinologista 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico 
Gastroenterologista 

02 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Hebiatra 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Infecto-Pediatra 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Nefrologista 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 
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Médico Neurologista 02 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Obstetra 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Ortopedista 02 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Proctologista 01 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Psiquiatra 05 01 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Radiologista – 
Ultrassom – 

Imagenologista 
03 - 20h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 

Ensino Superior em Medicina com residência/especialização na 
área do cargo e registro junto ao respectivo Órgão de Classe 

Médico Saúde da Família 10 01 40h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina e registro junto ao respectivo Órgão 
de Classe 

Médico Socorrista 19 01 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Medicina e registro junto ao respectivo Órgão 
de Classe 

Nutricionista 03 - 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Nutrição e registro junto ao respectivo Órgão 
de Classe 

Pedagogo 04 - 30h Grupo 1 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Pedagogia e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

Psicólogo 08 01 30h Grupo 5 R$ 0 a R$ 2.471,96 
Ensino Superior em Psicologia e registro junto ao respectivo 
Órgão de Classe 

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

Auxiliar de Engenharia 01 - 40h Grupo 2 R$ 0 a R$ 741,80 
Curso Técnico de Nível Médio na área de atuação e registro junto 
ao respectivo Órgão de Classe 

Auxiliar de Farmácia 02 - 40h Grupo 2 R$ 0 a R$ 741,80 
Curso Técnico de Nível Médio na área de atuação e registro junto 
ao respectivo Órgão de Classe 

Técnico de Enfermagem 20 02 40h Grupo 3 R$ 0 a R$ 741,80 
Curso Técnico de Nível Médio na área de atuação e registro junto 
ao respectivo Órgão de Classe 

Técnico de Laboratório 02 - 40h Grupo 4 R$ 0 a R$ 741,80 
Curso Técnico de Nível Médio na área de atuação e registro junto 
ao respectivo Órgão de Classe 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

01 - 40h Grupo 4 R$ 0 a R$ 741,80 
Curso Técnico de Nível Médio na área de atuação e registro junto 
ao respectivo Órgão de Classe 

NÍVEL MÉDIO 

Agente Comunitário de 
Saúde 

83 05 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 741,80 
Ensino Médio completo e comprovar, no momento da contratação, 
residência na área de atuação, desde a publicação deste edital 

Agente de Combate de 
Endemias 

04 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 741,80 Ensino Médio completo 

Assistente de Manutenção 
Elétrico 

01 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 741,80 Ensino Médio completo 

Assistente de Manutenção 
Hidráulico 

01 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 741,80 Ensino Médio completo 

Atendente 13 01 40h Grupo 2 R$ 0 a R$ 741,80 Ensino Médio completo 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Ajudante de Cozinha 01 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Auxiliar Administrativo de 
Saúde 

07 01 40h Grupo 2 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Cozinheiro 02 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Cuidador Feminino 09 01 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Cuidador Masculino 14 01 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Digitador 08 01 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Maqueiro 07 01 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Motorista de Ambulância 09 01 40h Grupo 3 R$ 0 a R$ 370,80 
Ensino Fundamental completo, acrescido de habilitação (CNH) 
categoria D ou superior e curso especializado para transporte de 
veículos de emergência 

Oficineiro 03 - 40h Grupo 2 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Pedreiro 01 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Pintor 01 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Servente – Serviços Gerais 13 01 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Servente de Pedreiro 01 - 40h Grupo 1 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

Vigilante 04 - 40h Grupo 4 R$ 0 a R$ 370,80 Ensino Fundamental completo 

TOTAL PARCIAL DE 
VAGAS 

351 23  
   

TOTAL GERAL DE VAGAS 374     
 

NOTA EXPLICATIVA: Escolaridade Mínima Exigida: realizada em instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 
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1.3 Os grupos salariais mencionados na tabela do item 1.3 se referem ao salário base previsto na legislação 
municipal, a saber: 
 

Grupo salarial  Salário base 

Grupo 1 R$ 1.001,67 

Grupo 2 R$ 1.008,27 

Grupo 3 R$ 1.011,02 

Grupo 4 R$ 1.012,03 

Grupo 5 R$ 1.024,71 
 

1.3.1 Os servidores aprovados e contratados no Processo Seletivo poderão receber ainda adicional por 
insalubridade e adicional noturno, mediante avaliação e autorização da chefia imediata, devidamente 
comprovado e conforme legislação municipal. 
1.4 O regime jurídico no qual serão contratados os candidatos aprovados e classificados será o regido pela 
pelas normas de direito público aplicando-se lhes no que couber as normas previstas na constituição federal, 
na constituição estadual e na legislação municipal vigente. 
1.5 Os direitos e deveres decorrentes do ingresso no Quadro de Servidores da Prefeitura do Município de 
Itaperuna/RJ reger-se-ão pelas normas constitucionais aplicáveis, bem como pelo teor da legislação 
pertinente. 
1.6 O Processo Seletivo será regido pelas normas estabelecidas neste edital e será realizado sob a 
responsabilidade do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, site: 
www.institutoconsulplan.org.br e e-mail: atendimento@institutoconsulplan.org.br.  

1.7 O presente Processo Seletivo será composto pelas seguintes etapas:  
1) Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os empregos, de caráter eliminatório e classificatório;  
2) Prova Prática apenas para os empregos de Assistente de Manutenção Elétrico, Assistente de 
Manutenção Hidráulico, Cozinheiro, Pedreiro, Pintor e Motorista de Ambulância, de caráter eliminatório 

e classificatório; e 
3) Avaliação de Títulos para todos os empregos de nível superior, de caráter apenas classificatório. 

1.8 Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos pré-
admissionais, de caráter apenas eliminatório, a ser realizada às expensas do candidato. 
1.9 O Prefeito Municipal nomeou Comissão de acompanhamento e supervisão do Processo Seletivo e 
concurso público, através da Portaria nº 4742/2019, de 14 de maio de 2019. 
1.10 As Provas serão realizadas no município de Itaperuna/RJ, e, eventualmente, se a capacidade das 
unidades escolares não for suficiente para atender a todos os inscritos nesta cidade, serão também realizadas 
nas cidades circunvizinhas, que apresentarem estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades 
do processo de seleção. 
1.11 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados, observada estritamente a ordem 
de classificação nos empregos, de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal de 
Itaperuna. 
1.12 Para todos os fins deste Processo Seletivo será considerado o horário oficial de Brasília/DF. 
1.13 As atribuições dos empregos disponibilizados neste Processo Seletivo, encontram-se discriminados 
no Anexo III deste Edital. 
1.14 Os candidatos para o emprego de Agente Comunitário de Saúde deverão optar, no ato da inscrição, 
pela área de atuação pretendida e comprovar, caso aprovados e classificados, no momento da contratação 
(conforme item 13.2, alínea “q”), a residência na referida área, desde a data da publicação do edital do 
Processo Seletivo. Deverão, ainda, realizar curso introdutório de formação inicial e continuada, sob a 
responsabilidade da Administração Municipal, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006.  
1.14.1 As vagas serão distribuídas dentre as áreas de atuação no município, de acordo com o Anexo II deste 
Edital. 
1.14.2 Os candidatos ao emprego de Agente Comunitário de Saúde terão uma classificação por área de 
atuação em que se inscreverem e uma classificação geral no emprego. 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

 
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e 
obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição Federal - § 1° 
do art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 – art. 3º).  
2.2 Ter, na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos. 
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2.3 Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço 
Militar.  
2.4 Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.  
2.5. Possuir aptidão física e mental.  
2.6 possuir e comprovar a escolaridade mínima, pré-requisito para o emprego, realizada em instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, à época da contratação e demais requisitos específicos do emprego constante 
deste edital.  
2.7 conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
2.8 nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 
a) não ter sido responsável, por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da 
União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, por Conselho de 
Contas de Município; 
b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público; 
c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei 
n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992. 
2.9 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e que aceita, caso aprovado, quando de sua 
convocação, entregar, após a homologação do Processo Seletivo, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para o respectivo emprego.  
  
3. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 As inscrições se realizarão exclusivamente via Internet de 14h00min do dia 27 de junho de 2019 às 
16h00min do dia 25 de julho de 2019, no site www.institutoconsulplan.org.br.  
3.1.1 O valor da taxa de inscrição será: 
a) R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos de Nível Superior; 
b) R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico; 
c) R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para os cargos de Nível Fundamental. 

3.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos. Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao 
estabelecido neste Edital. 
3.3 Quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição para o 
mesmo emprego e/ou turno de prova efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo 
candidato, será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta 
identificada pela data e hora de envio via Internet, do requerimento através do sistema de inscrições on-line 

do Instituto Consulplan. Consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta situação serão 
automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, sendo, inclusive quanto 
à restituição do valor pago em duplicidade.  
3.4 Não será aceito pagamento do valor da inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou 
depósito em conta corrente, cartão de crédito, DOC, cheque, ordem de pagamento ou por qualquer outra via 
que não as especificadas neste Edital. Também não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa 
de inscrição, comprovante de agendamento bancário. 
3.5 Do Requerimento de Inscrição 
3.5.1 Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:  
a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo previstas neste edital e demais 
documentos disponíveis no endereço www.institutoconsulplan.org.br e acessar o link para inscrição correlato 

ao Processo Seletivo;  
b) cadastrar-se no período entre 14h00min do dia 27 de junho de 2019 às 16h00min do dia 25 de julho de 
2019, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento específico disponível na página 

citada;  
c) optar pelo emprego a que deseja concorrer; e  
d) imprimir o boleto bancário que deverá ser pago, em qualquer agência bancária, impreterivelmente, até a 

data de vencimento constante no documento. O banco confirmará o seu pagamento junto ao Instituto 
Consulplan. ATENÇÃO: a inscrição via Internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por 
meio do boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. O pagamento após a data de 
vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.  

file:///C:/Users/pedrofraga/AppData/Local/Microsoft/pedrofraga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/marinamelo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.institutoconsulplan.org.br
http://www.institutoconsulplan.org.br/
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3.5.2 O candidato que tenha efetuado seu requerimento de inscrição poderá reimprimir seu boleto durante 
todo o período de inscrições e, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento deste (26 de 
julho de 2019) até às 23h59min. O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado 
em qualquer agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto on-line.  
3.5.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias e/ou lotéricas na 
localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o envio da documentação prevista neste 
edital (quando for o caso) ou o pagamento do boleto de inscrição para o 1º dia útil que antecede o 
feriado ou evento. No caso de pagamento do boleto, o candidato poderá ainda realizá-lo por outro meio 
alternativo válido (pagamento do título em caixa eletrônico, Internet Banking, etc.) devendo ser 
respeitado o prazo limite determinado neste Edital.  
 
3.6 Das disposições sobre a inscrição 

3.6.1 O Instituto Consulplan não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, sobre os quais não 
tiver dado causa.  
3.6.2 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que usar 
o CPF de terceiro para realizar a sua inscrição, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
3.6.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, inclusive quanto à 
realização das provas nos prazos estipulados.  
3.6.4 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas e a contratação do candidato, desde que 
verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas, 
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
3.6.5 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea, bem como a transferência do valor pago a título 
de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem.  
3.6.5.1 Não serão deferidas inscrições via fax e/ou via e-mail. 

3.6.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo a 
anulação plena ou o cancelamento deste Processo Seletivo. 
3.6.7 As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo o Instituto Consulplan do direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher o 
requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.  
3.6.8 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, entre outros, tendo em vista que essas informações são 
essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Processo Seletivo. 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.  
3.6.9 O Instituto Consulplan disponibilizará no site www.institutoconsulplan.org.br a lista das inscrições 
deferidas e indeferidas (se houver), a partir do dia 2 de agosto de 2019, para conhecimento do ato e motivos 

do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo legal.  
3.6.10 A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua 
consequente ELIMINAÇÃO deste Processo Seletivo.  
3.6.11 O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a 
inscrição não seja efetuada nos moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não 
efetivada pela organizadora, não assistindo nenhum direito ao interessado, garantido o direito ao contraditório 
e à ampla defesa.  
3.6.11.1 Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração dos 
dados contidos na inscrição, salvo o previsto no subitem 3.7.2.2 e 4.1.4.1. 
 
3.7 Da isenção 

3.7.1 Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que 
declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos 
termos do Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008.  

http://www.institutoconsulplan.org.br/
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3.7.2 Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que 
estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de 
família de baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo 
ou aquela que possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
3.7.2.1 Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família 
e renda familiar per capita a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da família. 
3.7.2.2 O candidato que requerer a isenção pelo CadÚnico deverá informar, no ato da inscrição, seus dados 
pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao Órgão de Assistência Social de 
seu Município responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que atualmente estes 
estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do 
decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico a nível nacional. Após o julgamento do 
pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais junto ao Instituto 
Consulplan através do sistema de inscrições on-line ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização 

das provas.  
3.7.3 A isenção tratada no subitem 3.7.2 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias 27 a 29 de 
junho de 2019, por meio da solicitação de inscrição no endereço eletrônico do Instituto Consulplan 

(www.institutoconsulplan.org.br), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o seu Número de 
Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de família de baixa renda, 
e encaminhar ao Instituto Consulplan, impreterivelmente, até o dia 1º de julho de 2019, a documentação 
indicada a seguir: 
a) cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - da página com foto até a primeira 
página da CTPS destinada ao registro de contratos de trabalho que esteja em branco e páginas contendo 
outras anotações pertinentes, quando houver, do próprio candidato;  
b) cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - da página com foto até a primeira 
página da CTPS destinada ao registro de contratos de trabalho que esteja em branco e páginas contendo 
outras anotações pertinentes de cada um dos demais integrantes do núcleo familiar ou declaração nos moldes 
do Anexo V, quando estes não possuírem CTPS; 
c) formulário de identificação da renda do núcleo familiar, nos termos do anexo VI; e 
d) declaração de hipossuficiência, nos termos do modelo constante do Anexo VII deste edital. 
3.7.3.1 O Instituto Consulplan consultará o Órgão gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério da Cidadania, 
a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato que requerer a isenção na condição 
de hipossuficiente. 
3.7.4 Os documentos listados no subitem 3.7.3 deverão ser enviados via Carta Registrada com Aviso de 
Recebimento - AR ao Instituto Consulplan – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Sala A, Bairro Augusto Abreu, 
Muriaé, MG, CEP: 36.883-031, impreterivelmente até o dia 1º de julho de 2019, com a seguinte identificação: 

“Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Itaperuna (especificar o emprego) - Documentação para isenção”. 
3.7.5 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação 
do Processo Seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936 
de 6 de setembro de 1979, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
3.7.6 A isenção do pagamento da taxa de inscrição estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por 
parte do Instituto Consulplan e da Comissão Especial para a Coordenação e Acompanhamento e Supervisão, 
conforme o caso.  
3.7.7 O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga, terá sua isenção 
cancelada.  
3.7.8 Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax e/ou via e-mail.  
3.7.8.1 Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas, 
ressalvada a situação indicada no subitem 3.7.2.2. 
3.7.8.2 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou 
a solicitação apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção, 
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
3.7.9 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgada até na data provável do dia 16 de 
julho de 2019. 
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3.7.10 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 
1 (um) dia útil contado da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos 
deverão ser protocolados via link próprio a ser disponibilizado no endereço www.institutoconsulplan.org.br.  
3.7.11 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido 
indeferidos, após a fase recursal, cujo resultado será divulgado no dia 22 de julho de 2019, poderão efetivar 

a sua inscrição no certame no prazo de inscrições estabelecido no Edital, mediante o pagamento da respectiva 
taxa.  
 
3.8 Da solicitação de condições especiais 

3.8.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá 
solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, indicando, claramente, quais os recursos especiais 
necessários e, ainda, enviar, até o dia 26 de julho de 2019, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta 

Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto Consulplan – Rua José Augusto Abreu, 
nº 1.000, Sala A, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, MG, CEP: 36.883-031 – laudo médico (original ou cópia 
autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, 
salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de 
viabilidade e de razoabilidade.  
3.8.2 Portadores de doença infectocontagiosa que não a tiverem comunicado ao Instituto Consulplan, por 
inexistir a doença na data limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico 
atendimento@institutoconsulplan.org.br tão logo a condição seja diagnosticada. Os candidatos nesta 
situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos de 
laudo médico, tendo direito a atendimento especial.  
3.8.2.1 Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos a detecção de metais durante as 
provas, aqueles que, por razões de saúde, porventura façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros 
instrumentos metálicos, deverão comunicar previamente ao Instituto Consulplan acerca da situação, nos 
moldes do item 3.8.2 deste edital. 
3.8.2.2 Em nome da segurança do Processo Seletivo, a regra do subitem anterior também se aplica a 
candidatos com deficiências auditivas que utilizem aparelho auricular, bem como outros aparelhos diversos 
por motivos de saúde, tais como: medidor de glicemia, sondas, etc. 
3.8.2.3 Os candidatos nas situações descritas nos subitens 3.8.2 e seguintes deverão obrigatoriamente 
comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que comprovem o uso dos equipamentos. No 
caso de descumprimento deste procedimento ou se for verificada má-fé no uso dos referidos aparelhos, os 
candidatos poderão ser eliminados do Processo Seletivo. 
3.8.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar somente 
um acompanhante (adulto), que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança.  
3.8.3.1 Não será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo 
despendido com a amamentação.  
3.8.4 O candidato travesti ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente, em 
consonância com sua identidade de gênero) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo 
pelo e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br até o dia 25 de julho de 2019. 
3.8.4.1. Será solicitado o preenchimento e envio, até o dia 26 de julho de 2019, de requerimento que será 

fornecido por via eletrônica, o qual deverá ser assinado e encaminhado, juntamente com cópia simples do 
documento oficial de identidade do candidato, por SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), para o Instituto 
Consulplan – Rua José Augusto Abreu, nº 1000, sala A, Bairro Safira - Muriaé/MG - CEP: 36880-970, fazendo 
constar no envelope “Requerimento de nome social – Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Itaperuna”. 
3.8.4.2. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal, telefone ou fax. 
O Instituto Consulplan reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição 
que motiva a solicitação de atendimento declarado.  
3.8.4.3. O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição utilizando seu nome social, ficando ciente 
de que tal nome será o único divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Processo Seletivo. 
3.8.5 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade.  
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3.9 Da confirmação da inscrição 

3.9.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do 
estabelecimento, endereço e sala) e emprego, assim como orientações para realização das provas estarão 
disponíveis a partir do dia 7 de agosto de 2019 (para o 1º dia de provas) e 21 de agosto de 2019 (para o 
2º dia de provas), no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), devendo 

o candidato efetuar a impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). As informações também 
poderão ser obtidas através da Central de Atendimento do Instituto Consulplan, através de e-mail 

atendimento@institutoconsulplan.org.br e telefone (32) 3721-1225. 
3.9.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição 
não foi aceita, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do Instituto Consulplan, através de e-
mail atendimento@institutoconsulplan.org.br ou telefone (32) 3721-1225, no horário de 8h00min às 17h30min, 

considerando-se o horário oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até a sexta-feira anterior ao domingo de 
realização da prova. 
3.9.3 Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 3.9.2 deste Edital não serão considerados, 
prevalecendo para o candidato as informações contidas no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e a 
situação de inscrição do mesmo, posto ser dever do candidato verificar a confirmação de sua inscrição, na 
forma estabelecida neste Edital.  
3.9.4 Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento de identidade ou outros dados 
referentes ao cadastro do candidato deverão ser corrigidos SOMENTE no dia das provas objetivas, mediante 
conferência do documento original de identidade quando do ingresso do candidato no local de provas pelo 
fiscal de sala.  
3.9.4.1 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da ficha de inscrição ou 
apresentar qualquer observação relevante, poderá fazê-lo no termo de ocorrência existente na sala de provas 
em posse dos fiscais de sala, para uso, se necessário. 
3.9.5 O Cartão de Confirmação de Inscrição NÃO será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato 
da inscrição. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
3.9.6 A alocação dos candidatos nos locais designados para as provas será definida pelo Instituto Consulplan, 
o qual poderá adotar livremente os critérios que julgar pertinentes, a fim de resguardar a segurança do 
certame. A distribuição se dará de acordo com a viabilidade e adequação dos locais, não necessariamente 
havendo a alocação dos candidatos nos locais de provas de acordo com a proximidade de suas residências. 
Ainda, poderá ocorrer a reunião de candidatos portadores de necessidades em locais de provas específicos, 
a fim de conferir melhor tratamento e acessibilidade a este público. 
 
4. DA RESERVA DE VAGAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
4.1.1 As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, têm assegurado o direito de inscrição no 
presente Processo Seletivo, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do emprego para o 
qual concorram.  
4.1.1.1 Do total de vagas existentes e que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo, 5% (cinco por cento) ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, 
desde que apresentem laudo médico (documento original ou cópia autenticada) atestando a espécie e o grau 
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
Edital.  
4.1.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a 
opção no link de inscrição e enviar o laudo médico até o dia 26 de julho de 2019, impreterivelmente, via 

SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto Consulplan – Rua 
José Augusto Abreu, nº 1.000, sala A, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, MG, CEP: 36.883-031. O fato de o 
candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação 
automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise de uma 
Comissão e, no caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla 
concorrência.  
4.1.1.3 Conforme o §3º do art. 1º Decreto 9.508/2018, se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) 
do total de vagas reservadas a cada emprego resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o 
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primeiro número inteiro subsequente. Contudo, será respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento) para 
esta reserva.  
4.1.1.4 A convocação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência deverá obedecer ao seguinte 
critério: a primeira contratação ocorrerá na 5ª vaga aberta, a segunda na 21ª, a terceira na 41ª e 
posteriormente a cada vinte novas vagas.  
4.1.1.5 No caso de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista a distribuição de vagas por áreas de 
atuação, os candidatos com deficiência serão convocados com base na lista de classificação geral para 
candidatos nesta condição, a fim de que preencham as vagas das respectivas áreas de escolha no ato da 
inscrição. Ato contínuo, os candidatos de ampla concorrência de cada área de atuação serão convocados 
para preenchimento das vagas remanescentes. 
4.1.2 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, 
conforme estipulado no subitem 3.8 e seguintes deste Edital, para o dia de realização das provas, indicando 
as condições de que necessita para a realização destas.  
4.1.2.1 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que necessite de tempo adicional para a 
realização das provas deverá requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição no Processo Seletivo, com 
justificativa acompanhada de parecer original emitido por equipe multidisciplinar ou especialista da área de 
sua deficiência, nos termos do §2º do art. 4 do Decreto Federal nº 9.508/2018. O parecer citado deverá ser 
enviado até o dia 26 de julho de 2019, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, 

para o Instituto Consulplan, no endereço citado no subitem 4.1.2 deste Edital. Caso o candidato não envie o 
parecer do especialista no prazo determinado, não realizará as provas com tempo adicional, mesmo que tenha 
assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.  
4.1.2.2 A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente será deferida caso tal 
recomendação seja decorrente de orientação médica específica contida no laudo médico enviado pelo 
candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida 1 (uma) hora adicional a 
candidatos nesta situação.  
4.1.2.3 O candidato que não solicitar condição especial na forma determinada neste Edital, de acordo com a 
sua condição, não a terá atendida sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de condições especiais 
será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e viabilidade.  
4.1.3 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com 
deficiência, bem como a relação dos candidatos que tiverem os pedidos de atendimento especial deferidos 
ou indeferidos para a realização das provas, será divulgada no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir do dia 2 de agosto de 2019. 

4.1.4 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com deficiência, se aprovado no Processo 
Seletivo, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao emprego e, também, em lista 
específica de candidatos na condição de pessoa com deficiência por emprego.  
4.1.4.1 O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do requerimento de 
inscrição via Internet, ser pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição 
nesta condição, entrar em contato com o organizador através do e-mail 

atendimento@institutoconsulplan.org.br, ou ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço 
constante do subitem 4.1.1.2 deste Edital, para a correção da informação, por tratar-se apenas de erro material 
e inconsistência efetivada no ato da inscrição.  
4.1.5 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se convocados para a realização dos 
procedimentos pré-admissionais, deverão submeter-se à perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal 
de Itaperuna, que verificará sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não, bem como sobre 
o grau de deficiência incapacitante para o exercício do emprego, nos termos do art. 5º do Decreto Federal nº 
9.508/2018.  
4.1.5.1 A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a 
compatibilidade da deficiência da qual é portador com as atribuições do emprego.  
4.1.5.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a espécie, 
o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID, conforme especificado no Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, 
bem como a provável causa da deficiência.  
4.1.6 A não observância do disposto no subitem 4.1.5.2, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais 
condições.  
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4.1.6.1 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, 
em qualquer fase deste Processo Seletivo, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências 
decorrentes do seu ato, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
4.1.7 O candidato aprovado nos Exames Médicos Pré-Admissionais, porém não enquadrado como pessoa 
com deficiência, caso seja aprovado na primeira etapa do Processo Seletivo, continuará figurando apenas na 
lista de classificação geral do emprego.  
4.1.8 O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado na perícia médica em virtude de 
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do emprego de atuação será eliminado do Processo 
Seletivo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
4.1.9 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoa com deficiência aprovados 
no Exame Médico Pré-Admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a 
listagem de classificação de todos os candidatos ao emprego. 
4.1.10 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. 
4.1.11 O Instituto Consulplan não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do 
laudo ao Instituto.  
4.1.12 O laudo médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este Processo Seletivo e 
não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.  
 
5. DAS PROVAS 
 
5.1 Da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

5.1.1 A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, abrangerá os conteúdos 
programáticos constantes do Anexo II deste edital e terá a seguinte distribuição:  
 
 
 

 

 
 
 

Empregos de NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – ÁREA DA SAÚDE:  Assistente Social, Biólogo/Biomédico/Bioquímico, 
Cirurgião Dentista - Saúde da Família, Enfermeiro, Enfermeiro Saúde da Família, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 10 2,0 

Noções de Informática 05 2,0 
Raciocínio Lógico 10 2,0 

Conhecimentos Específicos 

Estatuto dos Servidores 05 2,0 
Noções de Saúde Pública 10 2,0 
Conhecimentos do emprego 10 2,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 pontos 

Empregos de NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – ÁREA MÉDICA:   Médico Alergista, Médico Angiologista, Médico Auditor, 
Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Geral, Médico Clínico Geral, Médico Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, 
Médico Hebiatra, Médico Infecto-Pediatra, Médico Nefrologista, Médico Neurologista, Médico Obstetra, Médico Ortopedista, 
Médico Proctologista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista – Ultrassom – Imagenologista, Médico Saúde da Família, 
Médico Socorrista 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 10 2,0 

Noções de Informática 05 2,0 
Raciocínio Lógico 05 2,0 

Conhecimentos Específicos 

Estatuto dos Servidores 05 2,0 
Noções de Clínica Médica 05 2,0 
Noções de Saúde Pública 10 2,0 
Conhecimentos do emprego 10 2,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 pontos 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ 
EDITAL Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

 

11 
 
 

 

 

 
5.1.2 A prova objetiva terá o número de questões e distribuição de pontos conforme tabelas do subitem 
anterior. 
5.1.3 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma 
única resposta correta.  
5.1.4 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha.  
5.1.5 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será 
o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de Respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital e no cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por 
erro do candidato.  

5.1.6 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma 
marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 
prejudicando o desempenho do candidato.  
5.1.7 O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, 
devidamente assinado no local indicado.  
5.1.8 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente no Cartão de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em 
desacordo com este Edital e com o Cartão de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou 
emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.  

Empregos de NÍVEL SUPERIOR COMPLETO DEMAIS ÁREAS:  Educador Físico, Engenheiro Civil, Pedagogo 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 15 2,0 

Noções de Informática 05 2,0 

Raciocínio Lógico 10 2,0 

Conhecimentos Específicos 
Estatuto dos Servidores 

10 
 

2,0 

Conhecimentos do emprego 10 2,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 pontos 

Empregos de NÍVEL MÉDIO TÉCNICO E MÉDIO COMPLETO: Médio técnico - Auxiliar de Engenharia, Auxiliar de 
Farmácia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Segurança do Trabalho; Médio - Agente 
Comunitário de Saúde, Agente de Combate de Endemias, Assistente de Manutenção Elétrico, Assistente de Manutenção 
Hidráulico, Atendente  

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS 
POR 

QUESTÃO 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 10 2,0 

Noções de Informática 05 2,0 

Raciocínio Lógico 10 2,0 

Conhecimentos Específicos 
Estatuto dos Servidores 05 2,0 

Conhecimentos do emprego 10 2,0 

TOTAL DE QUESTÕES 40 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 80 pontos 

Empregos de NÍVEL FUNDAMENTAL: Ajudante de Cozinha, Auxiliar Administrativo de Saúde, Cozinheiro, Cuidador 
Feminino, Cuidador Masculino, Digitador, Maqueiro, Motorista de Ambulância, Oficineiro, Pedreiro, Pintor, Servente – 
Serviços Gerais, Servente de Pedreiro, Vigilante 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS 
POR 

QUESTÃO 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 10 2,0 

Matemática 10 2,0 

Conhecimentos Gerais 10 2,0 

TOTAL DE QUESTÕES 30 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 60 pontos 
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5.1.9 Não será permitido que as marcações no Cartão de Respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo 
em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o 
candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto Consulplan devidamente treinado.  
5.1.10 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão 
de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica.  
 
7. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS  
 
7.1 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Itaperuna/RJ, 

conforme disposto na tabela a seguir: 
 

TURNO/DATA 
1° DIA  

(11 DE AGOSTO DE 2019) 
2° DIA  

(25 DE AGOSTO DE 2019) 

MANHÃ  
(de 8h00min até 

12h00min) 

Ajudante de Cozinha 
Auxiliar Administrativo de Saúde 
Cirurgião Dentista - Saúde da Família 
Cuidador Feminino 
Cuidador Masculino 
Digitador 
Servente – Serviços Gerais 
Servente de Pedreiro 
Vigilante 

Agente de Combate de Endemias 
Enfermeiro Saúde da Família 
Médico Alergista 
Médico Angiologista 
Médico Auditor 
Médico Cardiologista 
Médico Cirurgião Geral 
Médico Clínico Geral 
Médico Endocrinologista 
Médico Gastroenterologista 
Médico Hebiatra 
Médico Infecto-Pediatra 
Médico Nefrologista 
Médico Neurologista 
Médico Obstetra 
Médico Ortopedista 
Médico Proctologista 
Médico Psiquiatra 
Médico Radiologista – Ultrassom – Imagenologista 
Médico Saúde da Família 
Técnico de Enfermagem 

 

TURNO/DATA 
1° DIA  

(11 DE AGOSTO DE 2019) 
2° DIA  

(25 DE AGOSTO DE 2019) 

TARDE 
(de 14h00min até 

18h00min) 

Assistente de Manutenção Elétrico 
Assistente de Manutenção Hidráulico 
Assistente Social 
Atendente 
Auxiliar de Engenharia 
Auxiliar de Farmácia 
Biólogo/Biomédico Bioquímico 
Cozinheiro 
Educador Físico 
Engenheiro Civil 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Maqueiro 
Motorista de Ambulância 
Nutricionista 
Oficineiro 
Pedagogo 
Pedreiro 
Pintor 
Psicólogo 
Técnico de Laboratório 
Técnico de Segurança do Trabalho 

Agente Comunitário de Saúde 
Enfermeiro 
Médico Socorrista 

 
7.2 Os locais de realização da prova escrita, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados 
a partir do dia 7 de agosto de 2019 (para o 1º dia de provas) e 21 de agosto de 2019 (para o 2º dia de 
provas) no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. São de responsabilidade exclusiva do 
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candidato a identificação correta de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no horário 
determinado.  
7.3 O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao Processo Seletivo, devendo o candidato 
ler atentamente as instruções, inclusive, quanto à continuidade do Processo Seletivo.  
7.3.1 Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste 
sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o emprego em que se inscreveu encontra-se devidamente 
identificado no caderno de provas na parte superior esquerda da folha de número 2. 
7.3.2  Nos casos de inclusão de candidato por decisão judicial ou outro caso excepcional no dia de realização 
das provas onde não se disponha de material personalizado de aplicação ao candidatos, o Instituto Consulplan 
tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o 
que será registrado em atas de sala e de coordenação. 
7.3.3 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou aos critérios 
de avaliação, sendo que é dever do candidato estar ciente das normas contidas neste Edital.  
7.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do cartão de confirmação de 
inscrição e do documento de identidade original.  

7.5 Poderá ocorrer inclusão de candidato em um determinado local de provas apenas quando o seu nome 
não estiver relacionado na listagem oficial afixada na entrada do local de aplicação e o candidato estiver de 
posse do cartão de confirmação de inscrição, que ateste que o mesmo deveria estar devidamente relacionado 
naquele local.  
7.5.1 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será analisada pelo Instituto Consulplan com o 
intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.  
7.5.2 Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada, sendo considerados 
nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas, garantido o direito 
ao contraditório e à ampla defesa.  
7.6 No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste Edital, os portões da unidade 
serão fechados pelo Coordenador da Unidade, em estrita observância do horário oficial de Brasília/DF, não 
sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de fechamento dos portões será 
registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio Coordenador da Unidade, assim como 
de dois candidatos, testemunhas do fato.  
7.6.1 Antes do horário de início das provas, o responsável na unidade pela aplicação requisitará a presença 
de dois candidatos que, juntamente com dois integrantes da equipe de aplicação das provas, presenciarão a 
abertura da embalagem de segurança onde estarão acondicionados os instrumentos de avaliação (envelopes 
de segurança lacrados com os cadernos de provas, folhas de respostas, entre outros instrumentos). Será 
lavrada ata desse fato, que será assinada pelos presentes, testemunhando que o material se encontrava 
devidamente lacrado e com seu sigilo preservado.  
7.7 Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o 
procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de identidade, da coleta 
da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala.  
7.8 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o 
seu início.  
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade original 
que bem o identifique. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade; carteira de 
trabalho; carteira nacional de habilitação (modelo com foto).  
7.9.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital no termo de ocorrências 
da sala de provas. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ 
EDITAL Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

 

14 
 
 

7.9.1.1 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento, bem como nos casos 
em que o candidato esteja portando documento com prazo de validade expirado. 
 7.9.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não identifiquem o portador do 
documento, cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento.  
7.9.3 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação 
do candidato. 
7.9.4 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, 
na forma definida no subitem 7.9 ou não apresentar o boletim de ocorrência conforme especificações do 
subitem 7.9.1 deste Edital, não fará as provas e será automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
7.9.5 Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais 
de provas como também durante a realização das provas, e em razão da proibição do uso de celulares e 
aparelhos eletrônicos, fica vedada a apresentação pelo candidato exclusivamente da Carteira Nacional de 
Habilitação em meio eletrônico (CNH-e). Para fins de identificação civil o candidato obrigatoriamente deverá 
apresentar documento original com foto e em meio físico, dentre aqueles admitidos no subitem 7.9 deste 
Edital. 
7.10 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo - o que é de interesse público e, em 
especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, quando da aplicação das provas, todos os 
candidatos serão submetidos à identificação datiloscópica. 
7.10.1 A identificação datiloscópica compreenderá a coleta da impressão digital do polegar direito dos 
candidatos, mediante a utilização de material específico para esse fim, na lista de presença. 
7.10.2 Caso o candidato esteja impedido fisicamente de permitir a coleta da impressão digital do polegar 
direito, deverá ser colhida a digital do polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o fato na ata de 
aplicação da respectiva sala. 
7.10.3 Se, por qualquer motivo, não for possível a identificação datiloscópica, o fato será registrado na ata de 
aplicação da sala, na qual deverá o candidato apor sua assinatura, por três vezes. 
7.11 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário diferentes dos 
predeterminados em Edital ou em comunicado.  
7.12 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização 
de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, 
protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na 
sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, 
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, 

receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer 
modelo e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. No caso do candidato, durante a realização das provas, ser surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente lavrado no Termo de Ocorrência o fato ocorrido e 
ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste sentido, o 
candidato deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados.  
7.12.1 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos os 
equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em 
dinheiro, em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação. 
7.12.2 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não 
permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo 
candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo ser aberto 
no ambiente externo do local de provas. 
7.12.3 Bolsas, mochilas e outros pertences dos candidatos deverão igualmente permanecer ao lado ou  
embaixo da carteira/cadeira do candidato. Todos os materiais de estudo deverão ser devidamente guardados 
antes do início das provas, não podendo estar de posse dos candidatos quando do uso de sanitários durante 
a realização das Provas, sob pena de eliminação. 
7.12.4 O Instituto Consulplan e a Prefeitura Municipal não se responsabilizarão por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos 
neles causados. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ 
EDITAL Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

 

15 
 
 

7.12.5 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que 
o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar 
quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o 
recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do local de provas. 
7.12.6 Para a segurança de todos os envolvidos no Processo Seletivo, é recomendável que os candidatos 
não portem arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, se verifique esta situação, o 
candidato será encaminhado à Coordenação da Unidade, onde deverá entregar a arma para guarda 
devidamente identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, onde 
preencherá os dados relativos ao armamento. Eventualmente, se o candidato se recusar a entregar a arma 
de fogo, assinará termo assumindo a responsabilidade pela situação, devendo desmuniciar a arma quando 
do ingresso na sala de aplicação de provas, reservando as munições na embalagem não reutilizável fornecida 
pelos fiscais, as quais deverão permanecer lacradas durante todo o período da prova, juntamente com os 
demais equipamentos proibidos do candidato que forem recolhidos.  
7.12.7 Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros 
(exceto para correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc.).  
7.12.7.1 É garantida a liberdade religiosa dos examinandos inscritos no Processo Seletivo. Todavia, em razão 
dos procedimentos de segurança previstos neste edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem 
vestimentas que restrinjam a visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça serão solicitados a se 
dirigirem a local a ser indicado pela Coordenação do local de provas, no qual, com a devida reserva, passarão 
por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar 
a intimidade do candidato e garantir a necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado 
em ata. 
7.12.7.2 Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, novo procedimento 
de vistoria descrito no subitem anterior poderá ser realizado. 
7.13 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, deverá 
ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 
Coordenador da Unidade.  
7.14 Não haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de múltipla escolha e provas práticas. 
Será excluído do Processo Seletivo o candidato que faltar à prova escrita ou chegar após o horário 
estabelecido.  
7.15 Não haverá na sala de provas marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término 
da prova será determinado pelo Coordenador da Unidade de aplicação, conforme estabelecido no subitem 
7.1, deste Edital, dando tratamento isonômico a todos os candidatos presentes.  
7.16 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de 
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O 
candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o 
início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.  
7.17 O fiscal de sala orientará os candidatos quando do início das provas que o único documento que deverá 
permanecer sobre a carteira será o documento de identidade original, de modo a facilitar a identificação dos 
candidatos para a distribuição de seus respectivos Cartões de Respostas.  
7.17.1 Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia 
de gabarito) no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 
7.17.2 Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão obrigatoriamente entregar ao fiscal de aplicação 
o Cartão de Respostas que será utilizado para a correção de sua prova. O candidato que descumprir a regra 
de entrega de tal documento será ELIMINADO do certame.  
7.18 Terá suas provas anuladas, também, e será automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo o 
candidato que durante a realização de qualquer uma das provas: a) retirar-se do recinto da prova, durante sua 
realização, sem a devida autorização; b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; d) utilizar-
se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos 
que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou que se comunicar com outro 

candidato; e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as 
autoridades presentes e/ou os candidatos; f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas (cópia 
de gabarito) em qualquer meio; g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e no Cartão de 
Respostas; h) recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua realização; 
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i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas; j) não permitir a coleta de sua 
assinatura ou impressão digital; k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer 
aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado; m) recursar-
se a ser submetido à detecção de metais. 
7.18.1 Caso aconteça algo atípico no dia de realização da prova, será verificado o incidente, e caso seja 
verificado que não houve intenção de burlar o edital o candidato será mantido no Processo Seletivo.  
7.19 Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame em tela, no dia da realização das provas 
escritas os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de 
sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, 
outros procedimentos de vistoria além do descrito. 
7.19.1 Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido 
o ingresso nos sanitários.  
7.20 A ocorrência de quaisquer das situações contidas no subitem 7.18 implicará na eliminação do candidato, 
constituindo tentativa de fraude, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
7.20.1 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
7.21 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas escritas 
em virtude de afastamento de candidato da sala de provas.  
7.22 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de 
aplicação.  
7.23 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das provas 
escritas e o comparecimento no horário determinado.  
7.23.1 O candidato deverá observar atentamente o cartão de confirmação de inscrição especificando o horário 
e local/cidade de realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência de 
endereços similares e/ou homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local de realização 
da respectiva prova.  
 
8. DA PROVA PRÁTICA  
 
8.1 A prova prática para os candidatos aos empregos de Assistente de Manutenção Elétrico, Assistente 
de Manutenção Hidráulico, Cozinheiro, Pedreiro, Pintor e Motorista de Ambulância terá caráter 
classificatório e eliminatório e será aplicada dentro do quantitativo de corte especificado abaixo, desde que 
aprovados na prova escrita objetiva de múltipla escolha, de acordo com a classificação obtida, do maior para 
o menor:  
 

Emprego 
Número de 

Convocados 

Assistente de Manutenção Elétrico 15 (quinze) 

Assistente de Manutenção Hidráulico 15 (quinze) 

Cozinheiro 20 (vinte) 

Pedreiro 15 (quinze) 

Pintor  15 (quinze) 

Motorista de Ambulância 50 (cinquenta) 

 
8.1.1 Serão aplicadas provas práticas a todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida na condição 
de pessoas com deficiência para os empregos dispostos no item 8.1, desde que aprovados na Prova Escrita 
Objetiva de Múltipla escolha, nos termos do item 5.1.4. 
8.1.2 No caso de empate na listagem de aprovados na prova escrita objetiva, será realizado preliminarmente 
o desempate conforme previsto no subitem 11.3 deste Edital, e realizada a prova prática para os candidatos 
classificados até o limite estabelecido no subitem anterior.  
8.2 A prova prática para os empregos de Assistente de Manutenção Elétrica, Assistente de Manutenção 
Hidráulico, Cozinheiro, Pedreiro, Pintor e Motorista de Ambulância será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 
(trinta) pontos. 
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8.2.1 Será considerado aprovado na etapa o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) dos pontos 
atribuídos à execução das tarefas determinadas. 
8.3 As provas práticas serão realizadas na cidade de Itaperuna/RJ, em local e data que serão divulgados no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).  
8.4 Será publicado no site www.institutoconsulplan.org.br, em data oportuna, o edital de convocação para a 
etapa da prova prática, onde estarão relacionados os convocados para a etapa, a data e horário da realização 
das provas, bem como os demais procedimentos inerentes à etapa da prova prática. O edital de convocação 
somente será publicado em data posterior à divulgação do resultado da prova objetiva e serão convocados 
apenas os candidatos que obtiveram na prova escrita objetiva de múltipla escolha pontuação igual ou superior 
a 50% (cinquenta por cento) observado o limite de convocação estabelecido no subitem 8.1. 
8.4.1 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob 
nenhum pretexto ou motivo, haverá segunda chamada para a realização da prova, sendo considerado 
INAPTO o candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.  
8.5 Os candidatos aos empregos descritos realizarão prova prática na área de conhecimento em que irão 
atuar, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador técnico na área.  
8.5.1 Para os candidatos ao de Assistente de Manutenção Elétrico, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: instalação e/ou 
reparação de circuitos elétricos, de componentes elétricos e/ou de montar instalações de baixa e/ou alta 
tensão, segundo as atribuições sintéticas do emprego. Os critérios de avaliação serão cobrados conforme o 
manuseio correto dos instrumentos de trabalho (fios, alicates, etc.) (5 pontos); o conhecimento, montagem e 
desmontagem de circuito elétrico (15 pontos); a agilidade no desempenho das tarefas (5 pontos); a 
organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (2,5 pontos) e o resultado satisfatório da 
atividade solicitada (2,5 pontos). 
8.5.2 Para os candidatos ao de Assistente de Manutenção Hidráulico, de acordo com as orientações e 

tempo determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: instalação e/ou 
reparação de sistemas hidráulicos, instalações, manutenções e/ou reparos de tubulações, e/ou outras   tarefas   
de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas às atribuições sintéticas do cargo. Os critérios 
de avaliação serão cobrados conforme o manuseio correto dos instrumentos de trabalho (tubulações, 
instrumentos, etc.) (5 pontos); o conhecimento da tarefa designada (15 pontos); a agilidade no desempenho 
das tarefas (5 pontos); a organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (2,5 pontos) e o 
resultado satisfatório da atividade solicitada (2,5 pontos). 
8.5.3 Para os candidatos ao emprego de Cozinheiro, a prova prática constará da confecção e preparo de um 

cardápio, limpeza e organização da cozinha, utilizando ferramental disponibilizado, bem como outras 
atividades correlatas. Os critérios de avaliação e a pontuação serão assim definidos: Utilização dos 
equipamentos de proteção individual e apresentação pessoal (5 pontos); Desempenho na execução da tarefa 
(15 pontos); Higiene, organização e produtividade (10 pontos). 
8.5.4 Para os candidatos ao emprego de Pedreiro, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 
examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: diversas formas de montagem de tijolos 
para a construção de uma parede em canto, definindo a medida do esquadro, utilizando tijolos de forma 
dobrada e amarrada, e ainda, encontrar um ponto de nível, entre outras atividades correlatas ao emprego. Os 
candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento técnico na utilização das ferramentas (10 pontos), 
destreza e agilidade na execução das tarefas (5 pontos) e acabamento e qualidade do trabalho realizado (15 
pontos). 
8.5.5 Para os candidatos ao emprego de Pintor, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 

examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: atividades de pintura em imóveis, obras 
e prédios da Administração Municipal, entre outras atividades correlatas. Os critérios de avaliação serão 
cobrados conforme a seleção e uso do material adequado à atividade desenvolvida (2 pontos), o manuseio 
correto dos instrumentos de trabalho (5 pontos), a forma adequada para a realização das atividades (10 
pontos), a utilização dos equipamentos de proteção individual (3 pontos), a agilidade no desempenho das 
tarefas (2 pontos), a organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (2 pontos) e por fim, o 
resultado satisfatório da atividade solicitada (6 pontos). 
8.5.6 Para os candidatos ao emprego de Motorista de Ambulância, de acordo com as orientações e tempo 

determinado pelo examinador, a prova prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com 
a categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do 
condutor candidato, segundo as atribuições sintéticas do emprego os critérios de avaliação serão cobrados 
conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão 
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descontadas na proporção de sua natureza, em conformidade com o art. 19 e incisos da Resolução nº 
168/2004 do CONTRAN, sendo as faltas: grave (10 pontos), média (5 pontos) e leve (3 pontos). No caso de 
ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero).  
8.6 O resultado da prova prática será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e publicado no site 
www.institutoconsulplan.org.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.  
8.7 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova 
60 (sessenta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do documento de identidade; caso 

contrário, não poderão efetuar a referida prova.  
8.8 Os candidatos aos empregos de Motorista de Ambulância deverão exibir ao examinador responsável 

pelo exame de direção sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH original e entregar-lhe uma fotocópia da 
mesma. Poderão também apresentar o comprovante autenticado de aprovação em exame de alteração de 
categoria junto ao DETRAN e, quando da contratação, deverão apresentar cópia autenticada do referido 
documento.  
8.9 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, 
tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a 
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de 
acordo com o escalonamento previamente efetuado pelo Instituto Consulplan (turno matutino ou vespertino), 
o qual será realizado de forma aleatória.  
8.10 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:  
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local 
da prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; b) Não 
apresentar a documentação exigida; c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento 
dos pontos da prova prática; d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus 
auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a 
execução dos testes ou tentando usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e f) Não 
concluir a atividade solicitada ou exceder o tempo designado para a conclusão, quando houver; e g) Perturbar, 
de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.  
 
9. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 
9.1 A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório e se submeterão a esta etapa somente os 
candidatos aos empregos de nível superior. Esta etapa valerá até 5 (cinco) pontos, ainda que a soma dos 
valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 
9.2 Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão 
ser enviados (original ou cópia autenticada em cartório), impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada 
com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto Consulplan – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, 
sala A, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, MG, CEP: 36.883-031, fazendo constar no envelope “Processo Seletivo 
- Prefeitura Municipal de Itaperuna/RJ - Avaliação de Títulos”, impreterivelmente até o primeiro dia útil posterior 
ao término do prazo de inscrições (26 de julho de 2019). 
9.2.1 O Formulário de Envio de Títulos será disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), juntamente com edital de abertura do certame.  
9.3 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas de múltipla 
escolha.  
9.4 Os candidatos deverão enviar cópias dos documentos autenticadas em Cartório de Notas, ou até mesmo 
a via original, sendo que os mesmos não serão devolvidos em hipótese alguma.  
9.4.1 Não serão consideradas, em nenhuma hipótese, para fins de avaliação, as cópias de documentos 
que não estejam autenticadas por Cartório de Notas, bem como documentos gerados por via eletrônica 
que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação.  

9.5 O envio de títulos não induz, necessariamente, a atribuição da pontuação pleiteada. Os documentos serão 
analisados por Comissão Avaliadora de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.  
9.6 O não envio dos títulos na forma, no prazo e no local estipulado no Edital, importará na atribuição de nota 
0 (zero) ao candidato na fase de avaliação de títulos.  
9.6.1 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.  
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9.7 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e 
assinatura do responsável e data.  
9.8 Cada título será considerado uma única vez.  
9.9 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma 
de comprovação, são assim discriminados:  
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

ALÍNEA TÍTULO 

PONTOS 
POR 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

NA ALÍNEA 

A 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), 
na área específica do emprego pretendido, em nível de doutorado (título de Doutor), 
ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR.  

2,5 2,5 

B 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), 
na área específica do emprego pretendido, em nível de mestrado (título de Mestre), 
ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR.  

1,5 1,5 

C 

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (lato sensu), 
na área específica do emprego pretendido, em nível de especialização, ACOMPANHADO 
PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, com carga horária 
mínima de 360 horas.  

0,5 1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,0 

* Quando o candidato possuir mais de um requisito específico para a investidura do emprego e um deles for aceito para a Avaliação 
de Títulos, ambos deverão ser enviados a fim de comprovação. 
 
  

9.10 Na impossibilidade do envio do diploma e/ou certificado, o candidato poderá apresentar declaração 
expedida por instituição de ensino que demonstre, de forma inequívoca, a conclusão do curso de pós-
graduação (lato e/ou stricto sensu) e a obtenção do título. A certidão/declaração deverá vir acompanhada do 

histórico escolar do curso ao qual se refere.  
9.11 Para receber a pontuação relativa aos títulos deste Edital, o certificado deverá informar que o curso de 
especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação.  
9.11.1 Caso o certificado não informe que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado 
no subitem anterior, deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende às normas 
do CNE.  
9.12 Não receberá pontuação o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi 
realizado de acordo com as normas do CNE sem a declaração da instituição referida no subitem anterior.  
9.13 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados no quadro de títulos, serão aceitos somente 
os certificados/declarações em que constem a carga horária.  
9.14 Os diplomas (mestrado e doutorado) expedidos por instituição estrangeira deverão ser revalidados por 
instituição de ensino superior no Brasil.  
9.15 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado para fim de avaliação e 
pontuação na fase de títulos, quando traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.  
9.16 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina, tais como: comprovantes de pagamento de 
taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, ata de apresentação e defesa de dissertação, 
ou documentos que não estejam em consonância com as disposições deste Edital não serão considerados 
para efeito de pontuação.  
9.17 Não será considerado o título de graduação ou pós-graduação quando este for requisito exigido para o 
exercício do respectivo emprego, bem como outros títulos de formação, tais como: língua inglesa, língua 
espanhola, informática, entre outros.  
9.18 Todos os cursos previstos para pontuação na Avaliação de Títulos deverão estar concluídos na data de 
publicação deste edital. 
 
10. DOS PROGRAMAS 

 
10.1 Os programas/conteúdo programático das provas escritas deste certame compõe o Anexo I do presente 
Edital.  
10.2 O Anexo I, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo Programático, o qual poderá ser 
buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado.  
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10.2.1 As regras ortográficas implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo 
Decreto nº 6.583, de 29/09/2008, serão utilizadas nos enunciados e/ou alternativas de respostas das questões 
das provas, sendo o conhecimento destas novas regras exigido para a resolução das mesmas.  
10.3 A Prefeitura Municipal de Itaperuna e o Instituto Consulplan, não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo no que tange ao conteúdo 
programático.  
10.4 Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de 
raciocínio.  
10.5 Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos relativos a 
mais de uma área de conhecimento.  
 
 
11. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

 
11.1 Será aprovado o candidato que obtiver aprovação na prova escrita objetiva de múltipla escolha e na 
prova prática (quando houver).  
11.2 A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos na prova escrita objetiva de 
múltipla escolha, na prova prática (quando houver) e na avaliação de títulos (quando houver).  
11.3 Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos na soma de todas as 
etapas serão fatores de desempate os seguintes critérios: a) maior pontuação na prova prática (quando 
houver); b) maior pontuação na prova escrita objetiva de Conhecimentos do emprego (quando houver); c) 
maior pontuação na prova escrita objetiva de Noções de Saúde Pública (quando houver); d) maior pontuação 
na prova escrita objetiva de Língua Portuguesa; e) maior pontuação na prova escrita objetiva de Raciocínio 
Lógico (quando houver); f) maior pontuação na prova escrita objetiva de Estatuto dos Servidores (quando 
houver); e g) maior idade. 
11.4 Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos terão a idade como primeiro critério de 
desempate, hipótese em que terá preferência o mais idoso. Caso persista o empate, deverá ser observado o 
critério estabelecido no item 11.3, conforme estabelecido na Lei em vigor.  
 
12. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

 
12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à 
realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento 
próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br.  
12.3 A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, 
apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo.  
12.3.1 Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: 
publicação do Edital, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial e divulgação da pontuação 
provisória nas provas e títulos, incluído o fator de desempate estabelecido, até 2 (dois) dias úteis após o dia 

subsequente da divulgação/publicação oficial das respectivas etapas.  
12.3.2 São passiveis os recursos contra todas as decisões proferidas durante a realização do Processo 
Seletivo, objeto deste Edital, que tenha repercussão na esfera de direitos dos candidatos.  
12.4 Os recursos julgados serão divulgados no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, não sendo 
possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo enviado, individualmente, a qualquer 
recorrente o teor dessas decisões.  
12.5 Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina o subitem 12.3 deste Edital.  
12.6 O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 
se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

http://www.idecan.org.br/


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ 
EDITAL Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

 

21 
 
 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos 
com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.  
12.6.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido.  
12.7 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 2 (dois) 
dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa, ou não fundamentados. E ainda, serão 
rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste 
Edital.  
12.8 A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em 
casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora.  
12.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos, recurso de 
gabarito oficial definitivo e/ou recurso de resultado definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.  
12.10 O recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido.  
12.11 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente 
a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  
12.12 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de 
provas, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração, garantido o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.  
13.2 Os candidatos classificados serão convocados para a realização da Comprovação de Requisitos e 
apresentação de Exames Médicos e submeter-se-ão à apreciação da Prefeitura Municipal de Itaperuna, em 
duas fases:  
1ª Fase - Habilitação para o emprego, apresentando os seguintes documentos:  

a) Carteira de identidade; 
b) CPF; 
c) Número de inscrição PIS ou PASEP; 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
e) 1 (uma) foto 3x4; 
f) Comprovante de Residência; 
g) Título de eleitor com comprovação de regularidade com a justiça eleitoral das 2 (duas) últimas eleições 

ou certidão de quitação com a justiça eleitoral; 
h) Certidão de Casamento OU certidão de nascimento; 
i) Certidão de nascimento dos dependentes; 
j) Certificado de alistamento militar, de reservista ou de dispensa de incorporação (para homens); 
k) Comprovante de escolaridade (certificado/diploma/histórico escolar); 
l) Comprovante de registro no respectivo conselho e regularidade junto ao órgão fiscalizador de sua 

profissão, se for o caso. 
m) Declaração de imposto de renda, de acordo com a Lei 8.429/1992, art. 13º; 
n) Certidão negativa do Tribunal Regional Federal; 
o) Certidão negativa no Tribunal da Justiça Estadual; 
p) Declaração de não acúmulo de cargo, cargo ou função pública; 
q) Somente para os candidatos ao emprego de Agente Comunitário de Saúde, a comprovação de residência 

na área de atuação será realizada por meio de conta de luz, água ou telefone, comprovando a residência 
do postulante, em nome do candidato ou de ascendente ou descendente direto; na inexistência das 
mesmas, declaração, em que o candidato declara sua residência, com a assinatura de 2 (duas) pessoas 
com comprovação de residência na localidade, arcando com a exclusão do Processo Seletivo em caso 
de falsidade. 

2ª Fase - Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os documentos 
solicitados na 1ª Fase. O candidato convocado deverá submeter-se a exames médicos que serão solicitados 
conforme normativos internos do órgão, quando da convocação.  
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13.2.1 Os documentos de tratam o subitem 13.2 deverão ser apresentados no prazo estipulado no ato de 
convocação.  
13.3 Considerado apto para o desempenho do emprego, nas duas fases previstas no item 13.2 deste Edital, 
o candidato será convocado por ato da Prefeitura Municipal de Itaperuna e deverá assumir o emprego no 
prazo previsto em convocação. 
13.3.1 A convocação dos candidatos aprovados dar-se-á mediante publicação no Diário Oficial do município 
e na página da internet da prefeitura municipal de Itaperuna, assim como através de comunicação por correio 
e/ou e-mail.  
13.3.2 O candidato deverá entrar em exercício, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da contratação, 
sob pena de ser caracterizado abandono da função. 
13.4 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos na 1ª e 2ª fases 
de convocação, conforme item 13.2, perderá automaticamente o direito à contratação ou sob declaração de 
renúncia temporária, passará para o final da lista classificatória.  
13.5 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido neste Edital serão 
chamados para o ingresso no emprego, sendo-lhes assegurado o direito subjetivo de contratação, a qual, 
quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.  
13.6 A validade deste Processo Seletivo é de 1 (um) ano, contado da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, sendo que todas as vagas ofertadas serão preenchidas durante o 
prazo de validade descrito.  
13.7 O candidato que desejar relatar fatos ocorridos durante a realização do Processo Seletivo ou que tenha 
necessidade de outras informações, deverá efetuar contato junto ao Instituto Consulplan pelo e-mail: 

atendimento@institutoconsulplan.org.br e endereço eletrônico: www.institutoconsulplan.org.br, ou pelo 
telefone (32) 3721-1225. 
13.8 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados oficiais referentes a este Processo Seletivo, divulgados no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br.  
13.9 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto ao Instituto Consulplan, enquanto 
estiver participando do Processo Seletivo, através de SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento 
– AR, para Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Sala A, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, MG, CEP: 36.883-031 
e junto à Prefeitura Municipal de Itaperuna, se aprovado, mediante correspondência ao Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos 
advindos da não atualização do seu endereço.  
13.10 O candidato que desejar comprovante de comparecimento na prova escrita deverá solicitá-lo ao 
coordenador do local de provas em que o candidato efetuou a referida prova.  
13.11 A inscrição implicará, por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas contidas neste 
Edital.  
13.12 A organização, aplicação, correção e elaboração das provas ficarão exclusivamente a cargo do Instituto 
Consulplan, e os pareceres referentes a recursos serão efetuados em conjunto com a Comissão de 
Acompanhamento e supervisão do Processo Seletivo e concurso.  
13.13 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos 
para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.  
13.14 A Prefeitura Municipal de Itaperuna e o Instituto Consulplan se eximem das despesas com viagens e 
hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas 
previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, inclusive de provas, de acordo com 
determinação da Prefeitura Municipal de Itaperuna e/ou do Instituto Consulplan.  

13.15 Os resultados divulgados no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br terão caráter oficial. 
Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser contados com estrita observância da 
hora e dia da publicação.  
13.16 Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em 
dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Processo 
Seletivo.  
13.17 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de Edital de 
Retificação.  
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13.18 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital 
serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento e supervisão do processo seletivo/concurso constituído 
por ato do Prefeito da Prefeitura Municipal de Itaperuna, assessorados pelo Instituto Consulplan.  
13.19 Todos os documentos relacionados e descritos, constantes nesse Edital, serão alocados e 
armazenados em local adequado para sua manutenção e preservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados 
a partir da expiração do prazo de validade do Certame. Após essa data, a critério da Administração, poderão 
ser destruídos.  
13.20 O prazo de impugnação deste edital será de 5 (cinco) dias corridos a partir da sua data de publicação.  
 
Registra-se, publique-se e cumpra-se, 
 
Itaperuna/RJ, 27 de junho de 2019. 

 
 
 

PAULO ROGÉRIO BANDOLI BOECHAT 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura, interpretação e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes 
de palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração. 
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e 
modos verbais. Reescrita de frases. 
 
MATEMÁTICA 

Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações 
do 1º e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e 
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e 
proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

Programa de Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, 
artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional. 
 
 
 
NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépica, divisão silábica, prosódia, acentuação e 
ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, 
período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e 
nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.  
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Conhecimentos básicos de microcomputadores PC – Hardware. Noções de Sistemas Operacionais. MS-DOS. 
Noções de sistemas de Windows. Noções do processador de texto MS-Word para Windows. Noções da 
planilha de cálculo MS-Excel. Noções básicas de Banco de dados. Comunicação de dados. Conceitos Gerais 
de Equipamentos e Operacionalização. Conceitos básicos de Internet. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática 
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. 
Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: 
as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. 
Geometria plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus.  Inequações de 
1º e 2º graus. Funções de 1º e 2° graus. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. 
Polinômios.  
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NÍVEL SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; 
significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Conhecimentos básicos de microcomputadores PC – Hardware. Noções de Sistemas Operacionais. MS-DOS. 
Noções de sistemas de Windows. Noções do processador de texto MS-Word para Windows. Noções da 
planilha de cálculo MS-Excel. Noções básicas de Banco de dados. Comunicação de dados. Conceitos Gerais 
de Equipamentos e Operacionalização. Conceitos básicos de Internet. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática 
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. 
Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: 
as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. 
Geometria plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus.  Inequações de 
1º e 2º graus. Funções de 1º e 2° graus. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. 
Polinômios.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (SOMENTE PARA NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO) 
 
 
ESTATUTO DOS SERVIDORES (para Nível Superior e Médio) 
Lei nº 83 de 10 de setembro de 1976 – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Itaperuna; e suas atualizações. 
 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA (Somente para Nível Superior – Área da Saúde e Área Médica) 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle 
social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 
de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 
Pacto pela Saúde.  
 
NOÇÕES DE CLÍNICA MÉDICA (Somente para Nível Superior – Área Médica) 

Relação Médico‐Paciente. O atendimento do paciente infantil. Princípios Gerais de Atuação do Clínico. 

Cuidados Paliativos. Avaliação Funcional do Doente com Dor Crônica. Tratamento Multidisciplinar da Dor. 
Avaliação Perioperatória Clínica. Tabagismo: Impactos na Saúde, Prevenção e Tratamento. Atenção 
Domiciliar. Avaliação dos sinais e sintomas e alterações laboratoriais. Interações Medicamentosas e Reações 
Adversas a Medicamentos. Consulta Periódica de Saúde. Intoxicações Crônicas. Doenças Cardiovasculares. 
Doenças Hematológicas. Doenças Renais. Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças Endócrinas e 
Metabólicas. Doenças dos Olhos. Alergia e Imunologia. Doenças Oncológicas. Doenças 
Otorrinolaringológicas. Doenças Infecciosas. Doenças Ginecológicas. Doenças dermatológicas. Geriatria. 
Farmacoterapia.   
 
CONHECIMENTOS DO EMPREGO  

 
EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO E MÉDIO COMPLETO  

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; Interpretação demográfica; Indicadores 
epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; 
Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e 
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epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; Estratégia de avaliação em 
saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 
acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; Sistema 
de informação em saúde; Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos 
migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica, entre outros; Promoção da 
saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 
enfrentamento dos problemas; Formas de aprender e ensinar em educação popular; Cultura popular e sua 
relação com os processos educativos; Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou 
dificulta dores da ação coletiva de base popular. Saúde da criança, do adolescente, do idoso e das pessoas 
com deficiência. Noções cidadania. O Sistema Único de Saúde (SUS); História do PACS/ESF. O Agente 
Comunitário de Saúde um agente de mudanças. Meio Ambiente: (Água, solo e poluição), Saúde Bucal. 
Alimentação e Nutrição. A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, 
Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados 
básicos ao recém-nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, 
Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na 
Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de 
Acidentes); Educação em saúde. Dengue. Ética profissional. 
 
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 

Lei 8.142/90 – Controle Social e Financiamento do SUS. Processo saúde-doença e seus 
determinantes/condicionantes; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Prevenção e promoção da 
Saúde: Visita Domiciliar - Saúde e comunidade. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; Conceitos 
de eficácia e eficiência e efetividade em saúde coletiva; Estratégia de avaliações em saúde: conceitos, tipos 
instrumentos e técnicas; Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; Noções básicas de 
doenças como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, dentre outras. 
Coleta seletiva do lixo; Riscos ambientais: contaminantes (produtos químicos); Ética profissional. 
 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO 

Circuitos elétricos; Medidas elétricas; Materiais elétricos; Máquinas elétricas (Motores e geradores); 
Equipamentos elétricos (transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras, pára-raios, banco de 
capacitores); Eletromagnetismo; Sistemas trifásicos; Aterramento; Sistema Internacional de Unidades; 
Desenho técnico; Acionamentos e controles elétricos; Instalações elétricas de alta e baixa tensão; Iluminação. 
Ética Profissional. 
 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICO 

O Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho. Unidades de medidas: Números e operações básicas; 
Comprimento; Área; Volume; Noções de conceitos físicos: vazão e velocidade, Força e Pressão, Temperatura. 
Ciclo Hidrológico. Tratamento e distribuição da Água. Estação Elevatória de Água; Medição da Água. 
Ferramentas de Hidráulica. Calculo dos Pontos de Água. Reservatório: Tipo e Ligações. Tubulações: tipos, 
materiais, manutenção e reparos; Corrosão, Dilatação térmica, Perda de carga, Golpe de aríete e Cavitação.  
Sistemas de Instalações de Água Fria e Quente. Sistemas de instalações sanitárias prediais. Rede Pluvial. 
Sumidouro. Conexões e Registros.  Solda e Conexão. Ética Profissional.  
 
ATENDENTE 

Recepcionar e prestar serviços de apoio a pacientes; prestar atendimento telefônico e fornecer informações 
em consultórios, hospitais e outros estabelecimentos; marcar entrevistas ou consultas e receber clientes, 
averiguar suas necessidades e dirigir ao lugar ou a pessoa procurada; agendar serviços; observar normas 
internas de segurança, conferir documentos e idoneidade dos pacientes e notificar seguranças sobre 
presenças estranhas; fechar estadas de pacientes. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. 
Ética profissional.  
 
AUXILIAR DE ENGENHARIA 

Noções básicas de Desenho Técnico: Padronização do Desenho e Normas Técnicas Vigentes - Tipos, 
Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Linhas Utilizadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto 
Arquitetônico e demais Projetos Complementares ao Projeto de Arquitetura - Convenções Gráficas 
(representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário). Normas Técnicas Vigentes; 
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Desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, Fachadas, Planta de Cobertura; Detalhes; Cotagem; 
Esquadrias (tipos e detalhamento); Escadas e Rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); Coberturas 
(tipos, elementos e detalhamento). Projeto de Reforma – convenções. Projeto e Execução de Instalações 
Prediais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas e de Ar Condicionado. 
Projeto de Estruturas – Desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e 
armação). Vocabulário Técnico - Significado dos termos usados em arquitetura. Tecnologia das Construções. 
Materiais de Construção. Orçamentação de Projetos e Obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de 
quantitativos, planilhas, composições e cotação de custos). Execução e Fiscalização de Obras. Ética 
Profissional. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; 
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 
Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 
Sanitários, enfoque estratégico e Normas Gerais de boas Práticas de Fabricação. Conhecimento de arquivo, 
redação administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios, telegrama. 
Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência. Noções gerais de relações humanas. 
Conhecimentos gerais das rotinas administrativas, noções de segurança do trabalho. Noções básicas de 
informática: Editor de textos Microsoft Word; criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular 
tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; Interação entre aplicativos; Planilha eletrônica Microsoft Excel; 
criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; 
classificar e organizar dados. Legislação do Sistema Único de Saúde. Ética Profissional. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais 
(TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, administração e preparo de 
medicamentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e 
coleta de materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código 
de ética do profissional de Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da 
vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e 
adolescente; conhecer doenças infecto parasitárias e demais patologias atendidas na rede básica; Atentar 
para a importância das ações educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com 
a saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgico: Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas 
(hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Assistência ao paciente cirúrgico e 
possíveis complicações. Atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na recuperação anestésica, assim como 
atuar no processamento de artigos hospitalares, conhecendo as rotinas de esterilização, preparo de material 
e prevenção de infecção hospitalar. Noções de Enfermagem Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-
parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. 
Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e hipertensão 
arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco 
de vida, auxiliando-os com técnicas científicas. Legislação do Sistema Único de Saúde. Ética profissional.  
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Biologia Celular: organização geral da célula, estrutura e função das organelas celulares. Caracterização e 
classificação dos seres vivos. Célula: Organização estrutural. Superfície celular, citoplasma e núcleo. 
(Transporte celular; organelas celulares e suas funções; citoesqueleto e os sistemas contráteis das células; 
sistema de endomembranas: secreção e digestão celular; organelas transdutoras de energia: mitocôndrias e 
cloroplastos; o núcleo celular. Divisão celular. Replicação. Síntese protéica.) Componentes químicos das 
células. Ácidos nucléicos, hidratos de carbono, lipídios, proteínas. Conhecimentos básicos de informática. 
Conhecimentos básicos de utilização, funcionamento, limpeza e calibração de equipamentos, instrumentos e 
vidrarias de uso rotineiro em laboratórios. Histologia. Tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Tecido nervoso. 
Tecido muscular. Matemática aplicada ao laboratório (matemática básica; fatores de conversão; sistemas de 
medida; diluições). Métodos de isolamento, cultivo e conservação de microrganismos. Métodos de 
quantificação de microrganismos por turbidimetria, semeadura em placas e tubos múltiplos (Número Mais 
Provável) Microscopia de luz. Microscopia eletrônica. Preparação de tecidos para exame microscópico. 
Microrganismos de Importância na análise de rotina de alimentos. Noções de genética e biologia molecular 
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(gene, experiências de Mendel, DNA, RNA). Noções de técnicas cito-histológicas (preparação de cortes 
histológicos, coloração e montagem de lâminas). Nomenclatura e identificação de vidraria e apetrechos de 
uso rotineiro em laboratórios de ensino/pesquisa. Normas e procedimentos básicos de segurança em 
laboratório e bioética. Preparo de amostras para análise microbiológica de água e alimentos e preparo de 
diluições decimais. Preparo e acondicionamento de meios de cultura. Preparo e estocagem de soluções e 
reagentes. Técnicas e procedimentos para estudo em biologia (microscopia, técnicas imunoenzimáticas, 
ELISA, PCR, esterilização, medição de pH e filtragem). Ética profissional. 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Legislação pertinente. Legislação Previdenciária 
aplicada à aposentadoria, ao acidente do trabalho, à CAT, FAP, NTEP e PPP. Higiene do Trabalho e princípios 
de Ergonomia. Domínio e aplicação dos conceitos de Riscos Ambientais, acidentes, estatística aplicada, 
inspeções, investigação de acidentes, APR, AMFE. Prevenção de acidentes e doenças. Noções básicas de 
informática em rotinas diárias. CIPA/SIPAT. Preparação e aplicação de treinamentos. Ética profissional. 
 

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – ÁREA DA SAÚDE 
 
ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na América Latina; A formação profissional do Assistente Social na sociedade brasileira. 
Fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e técnico-operativo do exercício profissional. Questão 
social, políticas sociais e direitos sociais. O Serviço Social com o compromisso da implementação dos 
princípios previstos em lei. Política de Seguridade Social. Construção do sistema descentralizado e 
participativo de Assistência Social. Prática profissional do assistente social. Ética Profissional. 
 
BIÓLOGO/BIOMÉDICO/BIOQUÍMICO 

Identificação laboratorial de bactérias de interesse clínico: estafilococos, estreptococos, bacilos álcool-ácido 
resistentes, bacilos gram-negativos não fermentadores, enterobactérias e bactérias anaeróbicas. Diagnóstico 
bacteriológico das doenças sexualmente transmissíveis. biologia de fungos: taxonomia e morfologia. Aspectos 
epidemiológicos e laboratoriais das seguintes micoses: candidíase, criptocopose, paracocidioimicose e 
dermatomicose. Imunulogia clínica. Fundamentos e aplicações das reações de precipitação, aglutinação, 
fixação de complemento, imonufluorescência e enzima-imunoensaio. Fundamentos e diagnóstico imunológico 
de imunodeficiências (AIDS) e doença auto-imune. Citologia Clínica: Urina: exame físico químico e 
microscópico; Liquor: noções de colheita, contagem celular, colorações; Esperma: caracteres físico-químico, 
contagem celular, exames microscópicos, testes de fertilidade. Secreção nasal e conjuntival: estudos 
citológicos e aplicação clínica. Hematologia clínica: Origem, desenvolvimento e funções dos elementos do 
sangue; Determinação qualitativa e quantitativa dos elementos sanguíneos; Interpretação dos resultados; 
Anemias: classificação etiológica e morfológica, diagnóstico laboratorial; Noções de imunohematologia; 
Hemostasia e coagulação. Parasitologia clínica: Parasitoses humanas por helmintos e protozoários: biologia, 
patogenia, sintomatologia, morfologia e diagnóstico. Bioquímica Clínica: Espectrofometria; Diabetes. 
Substâncias nitrogenadas não protéicas, bilirrubinas, proteínas e lipídios. Importância em bioquímica clínica. 
Enzimologia clínica. Controle de qualidade: Exatidão e precisão dos resultados e suas avaliações; 
Sensibilidade do método e sua avaliação Os limites confiáveis de um método; A especialidade e a interferência 
nos resultados. Ética profissional. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA - SAÚDE DA FAMÍLIA 

Patologia e Diagnóstico Oral. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia 
Legal. Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais 
Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Cirurgia: princípios 
cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas e complicações. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-
bucais; anatomia aplicada a anestesiologia. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Ética profissional. 
 
ENFERMEIRO E ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 

Deontologia, bioética e legislação em Enfermagem. Noções de saúde coletiva e epidemiologia. Nutrição e 
dietética em saúde. Semiologia e semiotécnica em enfermagem. Sistematização da assistência em 
Enfermagem. Processo do cuidar em Enfermagem. Clínica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, 
adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do cuidar em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo vital 
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(recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do cuidar em Enfermagem em 
Doenças Transmissíveis. Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências. Processo do 
cuidar em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Administração e Gerenciamento em Saúde. Saúde da 
Família e atendimento domiciliar. Biossegurança nas ações de Enfermagem. Enfermagem em centro de 
material e esterilização. Programa Nacional de Imunização. Ética Profissional. 
 
FARMACÊUTICO 

Farmácia: Dispensação, receituário e manipulação de medicamentos alopáticos e fitoterápicos, controle 
sanitário e vigilância sanitária. Legislação pertinente desses itens. Medicamento: Princípios gerais de 
farmacologia, formas farmacêuticas, alimentação parenteral. Genéricos. Incompatibilidades farmacêuticas. 
Indicações. Efeitos adversos. Legislação pertinente desses itens. Medicamento: Tratamento medicamentoso 
da inflamação. Medicamentos que afetam as funções renal, cardiovascular e gastrintestinal. Quimioterapia 
das infecções parasitárias e microbianas. Controle de qualidade na manipulação de medicamentos alopáticos 
e fitoterápicos. Epidemiologia e saúde pública: Indicadores de saúde. Desenhos de estudos epidemiológicos, 
medidas de associação e de impacto potencial. Fontes de erros em estudos epidemiológicos. Vigilância 
epidemiológica: investigação de epidemias. Avaliação de programas de saúde pública; avaliação de 
programas de rastreamento. Doenças infectocontagiosas: DST, esquema de vacinações, imunologia, 
profilaxia. Ética profissional. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. 
Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, 
contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, 
eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, 
fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: 
neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e 
obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional. 
 
FONOAUDIÓLOGO 

Motricidade orofacial: anatomia e fisiologia do sistema estomatognático; avaliação e tratamento dos distúrbios 
da motricidade orofacial; Distúrbios de fala, disartria, anomalias orofaciais, avaliação e tratamento dos 
distúrbios da deglutição na população neonatal, pediátrica e adulta/Disfagia; Neurofisiologia da linguagem: 
bases neurológicas dos distúrbios de linguagem; avaliação e tratamento dos distúrbios da linguagem oral e 
escrita, Afasia; Voz: anatomia e fisiologia laríngea; avaliação e tratamento das disfonias; avaliação e 
tratamento fonoaudiológico dos pacientes submetidos à cirurgia de cabeça e pescoço; Audiologia: 
desenvolvimento auditivo e perda auditiva em crianças; etiologia da perda auditiva no recém-nascido; 
patologias otológicas na infância; Triagem auditiva neonatal universal. Avaliação Audiológica Infantil; Follow-
Up do Recém-Nascido de Alto Risco; Ética profissional. 
 
NUTRICIONISTA 
Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana. 
Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: 
administração de serviços de alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos 
do serviço de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de alimentação hospitalar. 
Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção de alimentos e refeições. 
Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico-sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos 
de controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial. Dietoterapia 
nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias 
biliares). Dietoterapia nas patologias renais. Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia na 
obesidade e magreza. Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção 
nutricional ao idoso. Avaliação e internação de exames laboratoriais de rotina. Interação droga-nutrientes. 
Dietoterapia pediátrica: avaliação nutricional; orientação nutricional nas síndromes diarreicas; orientação 
nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções renais, orientação nutricional na 
obesidade, nas doenças gastrointestinais, nas cirurgias digestivas, nas pneumopatias, nas erosmatos do 
metabolismo. Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética profissional. 
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PSICÓLOGO 

Teoria de Personalidade: -Psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - 
Horney; - Fromm; - Rogers; - Teoria Cognitiva de Kelly; - Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias 
e Técnicas Psicoterápicas. Entrevista Psicológica. Processos de Mudanças em Psicoterapia. Diferenças 
Individuais e de Classes. Cultura e Personalidade: “Status”, papel e o indivíduo. Fatores Sociais na 
Anormalidade. Interação Social. A Psicologia Social no Brasil. Aconselhamento Psicológico. Desenvolvimento 
X Aprendizagem. Abordagem Psicológica da Educação. Ética profissional. 
 

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – ÁREA MÉDICA 
 
MÉDICO ALERGISTA 

Alergia e Imunologia. Abordagem do Paciente Alérgico. Rinossinusite Alérgica. Conjuntivite Alérgica. Alergia 
Alimentar. Dermatite Atópica. Urticária e Angioedema. Anafilaxia. Alergia a Venenos de Insetos. Reações 
Adversas às Drogas. Autoimunidade. Imunologia de Doenças Infecciosas. Imunodeficiências Primárias. 
Alergia ocupacional. Tosse Crônica. Angioedema Hereditário. Ética Profissional. 
 
MÉDICO ANGIOLOGISTA 

Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes. Parasitoses intestinais. Esquistossomose. 
Cefaleias. Febre de origem indeterminada. Diarreias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo e 
Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. Alcoolismo. Doenças sexualmente transmissíveis. Cardiopatia 
isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor torácica, dor lombar. Ansiedade. 
Asma brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Leishmaniose. Infecção Urinária. Enfermidades 
bucais. Epilepsia. Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. 
Obesidade. Dislipidemias. Oclusão arterial aguda. Arteriosclerose obliterante periférica. Trombose venosa 
profunda. Embolia pulmonar. Patologia linfática. Acessos vasculares para hemodiálise. Tromboflebites 
superficiais. Preenchimento da declaração de óbito. Hipertensão arterial. Antibiocco-terapia. Insuficiência 
venosa superficial e profunda (Diagnóstico/Tratamento/Complicações). Radiologia vascular diagnóstico e 
intervencionista. Diabetes Mellitus e suas complicações vasculares. Trauma Vascular. Ultrassonografia 
Vascular. Arteriopatias Inflamatórias Primárias e Secundárias. Doenças Arterosclerótica e suas complicações. 
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
Ética profissional.  
 
MÉDICO AUDITOR 
Legislação em saúde com ênfase na regulação dos Planos e Seguros de Saúde e do Sistema Único de Saúde. 
Papel da Agência Nacional de Saúde. Aspectos de interesse da auditoria médica na legislação brasileira: 
Constituição Federal, Códigos Civil e Penal, Código de Direitos do Consumidor e Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Interface entre o Código de Ética Médica e a auditoria médica. Resoluções do Conselho Federal 
e dos Conselhos Estaduais de Medicina sobre auditoria médica. Noções sobre ética médica e bioética. 
Princípios fundamentais da bioética. Noções sobre gerenciamento humano, gestão de custos e auditoria 
contábil. Noções sobre medicina baseada em evidências e sua aplicação como referencial para as práticas 
médicas. Auditoria de avaliação: composição da conta médico/hospitalar; análise da cobrança de materiais, 
de medicamentos e de procedimentos de alta complexidade; análise de novos serviços de assistência como 
atendimento pré-hospitalar, internação domiciliar (home care) e hospital dia. Auditoria de avaliação em 
especialidades, áreas de atuação e procedimentos de alta complexidade. Protocolos clínicos e Guide Lines a 
partir de evidências científicas e dos consensos das sociedades científicas de especialidades. Auditoria 
Médica no SUS e órgãos governamentais; Sistema Nacional de Auditoria. Auditoria Médica no Sistema de 
Saúde Suplementar: planos e seguros de saúde; cooperativas médicas e sistema de autogestão. Pesquisa 
em auditoria médica; noções de estatística, epidemiologia e informática aplicadas à auditoria médica. 
Principais modelos de assistência à saúde no Brasil. Ética Profissional.  
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Anatomia do Sistema Cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos propedêuticos de 
diagnóstico. Febre reumática. Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Arritmias cardíacas. Insuficiência 
coronariana. Miocardiopatias. Endocardites. Cardiopatias congênitas. Dislipidemia. Doenças valvulares. 
Doenças da aorta. Doenças do pericárdio. Ética profissional. 
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MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; 
reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma: politraumatismo, choque, infecções e 
complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes 
físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento 
cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; 
cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e 
terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra-
abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos 
específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede 
torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doença venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias 
diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e 
baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intra-abdominais. Hérnias da 
parede abdominal. Parede abdominal; epíplon; mesentério; retroperitônio. Ética profissional.  
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; 
Cefaléias; Febre de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 
Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis; Cardiopatia 
isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; 
Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; 
Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses 
superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional.  
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

Doenças metabólicas. Distúrbio dos carboidratos. Distúrbios do metabolismo lipídico. Doenças do 
armazenamento lipídico. Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos. Distúrbios do metabolismo da purina 
e da pirimidina. Porfiria. Acatalásia. Doença de Wilson. Hemonomatose. Deficiência de fósforo e 
hipofosfatemia. Distúrbios do metabolismo do magnésio. Distúrbios hereditários do tecido conjuntivo. 
Proteinose lipóidica. Síndrome de Werner. Síndromes associadas ao Hipogonadismo e anormalidades 
congênitas. Endorfínas e Encefalinas. Prostaglandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos.  Hipófise anterior. 
Hipófise posterior. A pineal. A tireóide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários. Hirsutismo. As glândulas 
paratireíodes. Distúrbios poliglandulares. A medula supra-renal e o sistema nervoso simpático. Síndrome 
carcinóide. Ética profissional. 
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores; estômago e duodeno: gastrite; úlcera péptica 
gastroduodenal; hemorragia digestiva alta, tumores; intestino delgado: má absorção intestinal, doenças 
inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias crônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos, 
tumores; intestino grosso: diarréia, constipação e fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite 
ulcerativa inespecífica, doença de CROHN, parasitores intestinais, tumores: fígado: doenças metabólicas, 
álcool e fígado, hepatites por vírus (agudas e crônicas), hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, 
encefalopatia hepática, tumores; vias biliares: discinesia biliar, litíase biliar, colangites, tumores; pâncreas: 
pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, tumores; outras afecções do aparelho digestivo: 
esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites; hormônios gastrointestinais; suporte nutricional 
em gastroenterologia; imunologia do aparelho digestivo; distúrbios funcionais do aparelho digestivo: dispepsia, 
cólon irritável; diagnose em gastroenterologia: endoscopia, biópsia, radiologia do aparelho digestivo; provas 
funcionais: balanço de gorduras, teste de Schiling, teste da dxilose, testes respiratórios. Ética profissional. 
 
MÉDICO HEBIATRA 
Abordagem médica do paciente adolescente. Aspectos psicossociais, crescimento e desenvolvimento físico. 
Distúrbios menstruais. Puberdade precoce e tardia. Ginecomastia e mama puberal. Vulvovaginites. 
DST/AIDS. Anticoncepção e Gravidez na adolescência. Acne. Transtornos ortopédicos. Uso e abuso de 
drogas. Depressão. Suicídio. Acidentes. Distúrbios alimentares. Distúrbios da escolaridade. Ética profissional. 
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MÉDICO INFECTO-PEDIATRA 

Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade. 
Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica. 
Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, 
Aleitamento materno). Relação médico-família-criança. Febre. Septicemia. Infecções em pacientes 
granulocitopênicos; Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e 
bactérias. Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria; Tuberculose. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. 
Empiema pleural. Derrames pleurais; Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses; Actinomicose e Nocardias 
e infecções fúngicas; Endocardite. Pericardite Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus; 
Leishmaniose cutânea e visceral. Febre tifóide. Dengue; Varicela; Sarampo; Rubéola; Escarlatina; Caxumba; 
Coqueluche; Herpes simples e zoster; Esquistossomose; filariose; paraitoses por helmintos e rotozoários; 
Imunizações; Doenças sexualmente transmissíveis; Controle de infecções hospitalares; Síndrome da 
Imunodeficiência adquirida; Cólera. Raiva. Malária; Antibióticos e antivirais. Ética profissional. 
 

MÉDICO NEFROLOGISTA 
Abordagem ao paciente com doença renal. Estrutura e função dos rins. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico. 
Volemia e eletrólitos. Abordagem aos distúrbios hidroeletrolíticos. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia. 
Distúrbios do metabolismo do magnésio. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Tratamento do 
paciente com insuficiência crônica renal terminal. Doenças glomerulares. Doenças tubulointersticiais e 
nefropatias tóxicas.  Uropatia obstrutiva. Cálculos renais (nefrolitíase). Uretrites e cistite. Prostatite. 
Pielonefrite. Abscessos intra-renais e perinefrético. Distúrbios tubulares renais específicos. Diabete melito e 
as alterações renais associadas. Distúrbios vasculares renais. Nefropatias crônicas hereditárias: doenças da 
membrana basal glomerular. Doenças císticas do rim. Tuberculose renal. Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida e o rim. Anomalias do trato urinário. Hiperplasia prostática benigna. Doença cardiovascular 
hipertensiva. Osteodistrofia renal. Tumores dos rins. Tumores da bexiga. Tumores dos ureteres. Tumores da 
pelve renal. Câncer da próstata. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 
Dislipidemia. Avaliação imaginológica dos rins: urografia excretora, ultra-sonografia, cintilografia, tomografia 
computadorizada. Transplante renal. Princípios da diálise peritoneal. Diálise peritoneal ambulatorial contínua. 
Princípios da hemodiálise. Princípios da antibioticoterapia. Corticoterapia. Transplante renal. Ética 
profissional. 
 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica. Genética 
e sistema nervoso. Cefaleias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior. Disgenesias do sistema 
nervoso. Alterações do estado de consciência. Transtornos do movimento. Transtornos do sono. Doenças 
vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas. Doenças do sistema 
nervoso periférico. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias. 
Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Neurologia 
do trauma. Tumores do sistema nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de: 
eletroencefalograma, eletroneuromiografia, líquido cefalorraquiano, neuroimagem, potenciais evocados. Ética 
profissional. 
 

MÉDICO OBSTETRA 
Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em 
Ginecologia. Malformações genitais. Corrimento genital: etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica aguda e tuberculose genital. Dismenorréia primária 
e secundária. Hemorragia uterina disfuncional. Prolapsos genitais. Incontinência urinária de esforço. Métodos 
contraceptivos e suas complicações. Climatério descompensado. Patologias benignas do colo uterino. 
Miomatose uterina. Endometriose: diagnóstico e tratamento. Câncer do colo uterino e do endométrio. Tumores 
malignos e benignos dos ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdome agudo em Ginecologia. 
Ética profissional.  
 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações. Fraturas 
e luxações: Expostas, Fechadas. Retardo de consolidação e pseudo-astrose. Pé torto congênito. Paralisia 
cerebral. Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necroses ósseas. Osteomielite. Artrite e 
Séptica. Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ 
EDITAL Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

 

33 
 
 

ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos 
periféricos. Lombalgia. Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistose. Traumatismo do membro superior e 
inferior. Ética profissional.  
 

MÉDICO PROCTOLOGISTA 
Bases da cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador do ânus. Vascularização e 
inervação. Embriologia. Fisiologia ano-retal. Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia, embriologia e 
fisiologia. Anatomia da parede ântero-lateral do abdome. Incisões abdominais. Técnica geral das 
laparotomias. Cirurgia video-laparoscópica colo-retal. Diagnóstico das doenças do ânus, reto e cólon. 
Etiopatogenia, Fisiopatologia, Quadro Clínico e Diagnóstico Diferencial, Conplicações e Conduta Terapêutica 
de: Doença hemorroidária. Criptite e papilite. Fissura anal. Fístula anal. Hidroadenite supurativa. Doença 
pilonidal sacro-coccígea. Prurido anal. Doenças sexualmente transmissíveis em Coloproctologia. Sindrome 
da imunodeficiência adquirida. Prolapso e procidência do reto. Malformações congênitas do cólon e da região 
anorretal. Classificação. Considerações embriológicas. Anomalias associadas. lncontinência anal. Abdomen 
agudo em coloproctologia - Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. Obstrução intestinal. Traumatismo 
abdominal, do cólon e do reto. Tumores benignos do cólon, reto e ânus. Princípios fundamentais de oncologia. 
Bases da cirurgia oncológica. Fundamentos, indicações e contra-indicações da quimioterapia, radioterapia e 
imunoterapia no câncer do cólon reto e ânus. Megacólon. Megacólon chagásico. Enterocolopatias 
parasitárias. Doenças inflamatórias inespecíficas do cólon e do reto. Doenças inflamatórias específicas do 
cólon e do reto. Doença isquêmica do cólon e reto. Doença diverticular do cólon. Ectasias vasculares do cólon. 
Hemorragia digestiva baixa. Derivações intestinais. Indicações. Técnicas. Complicações. Alterações do hábito 
intestinal. Síndrome do intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em colopatias. Ética 
profissional. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde Mental no 
Brasil. Saúde Mental no SUS. Psicopatologia. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos: Delirium, 
Demência, Transtornos Amnésticos e outros Transtornos Cognitivos; Transtornos Mentais devido a uma 
condição médica geral; Transtornos relacionados a substâncias; Esquizofrenia e outros Transtornos 
Psicóticos; Transtornos do Humor; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatoformes; Transtorno 
Factício e Simulação; Transtornos Dissociativos; Transtornos da Adaptação; Transtornos da Personalidade; 
Transtornos Alimentares; Transtornos do Sono; Transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na 
infância ou na adolescência. Transtornos Mentais causados por uma condição médica geral. Psiquiatria em 
populações especiais: crianças e adolescentes, idosos e mulheres.  Tratamentos psiquiátricos: Psicoterapias, 
Psicofarmacologia, Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. Emergências Psiquiátricas.  Suicídio. 
Código de Ética Médica e Ética em Psiquiatria. Psiquiatria Forense. Diagnóstico Sindrômico e Diagnóstico 
Nosológico. Classificação em Psiquiatria: CID-10 e Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
DSM- 5 [American Psychiatric Association]. Ética profissional.  
 
MÉDICO RADIOLOGISTA – ULTRASSOM – IMAGENOLOGISTA 

Técnicas avançadas de imagem diagnóstica. Radiologia torácica. Radiologia abdominal e do trato alimentar. 
Radiologia geniturinária. Radiologia cardiovascular. Mamografia. Radiologia músculo esquelética. 
Neurorradiologia. Medicina nuclear. A natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. 
Indicações de ultrassonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultrassonográfica do saco 
gestacional e do embrião. Anatomia ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias fetais, 
propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação 
múltipla. Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças 
pélvicas inflamatórias. Contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no diagnóstico 
diferencial das massas pélvicas pela ultrassonografia. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. 
Endometriose. Estudo ultrassonográfico da mama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do útero 
normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do ovário normal e patológico. Ultrassonografia e esterilidade. 
Estudo ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Medicina interna. Estudo 
ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen 
superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitônio. Estudo ultrassonográfico da cavidade 
abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. 
Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para a especialidade. Ética profissional. 
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MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças a seguir. 
Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, 
aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do sistema digestivo: gastrite e úlcera 
péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses 
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, 
nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes 
mellitus, hipotireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, 
macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e 
linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, Aids, doenças epidemiológicas: dengue. Procedimentos diante de situações epidemiológicas. 
Doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: 
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas 
imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória 
pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Saúde Pública. 
Situação de violência (identificação e procedimentos). Normas e Diretrizes do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde - PACS. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF. Diretrizes 
Operacionais do PACS. Medicina Social e Preventiva. Ética profissional. 
 
MÉDICO SOCORRISTA  

Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. 
Identificação e tratamento do choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. 
Trauma abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e 
emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. 
Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências 
urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes 
diarréicas agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A 
abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente com 
descompensacão hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. Descompensações no 
paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente com crise convulsiva. Toxicologia: 
conduta geral nas intoxicações. Acidentes por animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: 
indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio acidobásico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio 
hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia 
antitetânica e antirrábica. Doenças infectocontagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, diagnóstico 
diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, 
abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: 
avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Ética profissional. 

 
EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO DEMAIS ÁREAS 

 
EDUCADOR FÍSICO 

Educação física e lazer: cultura; políticas públicas; formação, características e competências do profissional 
de educação física. Aprendizagem motora: natureza da aprendizagem; diferenças individuais; conhecimento 
de resultados e motivação. Organização do ensino: planejamento, seleção de conteúdos, metodologia e 
avaliação. Educação física e os paradigmas da atividade física, aptidão física, saúde e qualidade de vida. A 
prática de exercícios nas perspectivas da saúde e do lazer: princípios básicos da orientação de exercícios. 
Princípios norteadores da prática de exercícios em condições ambientais especiais. Jogos, danças, lutas, 
ginásticas, capoeira, artes marciais, musculação, atividade laboral e exercícios compensatórios nas 
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perspectivas da saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos sobre a especificidade do conteúdo, 
regras, métodos, modalidades, apreciação, prescrição e avaliação. A intervenção do profissional de Educação 
Física sob o esporte de alto rendimento, o esporte para o lazer e o esporte para a saúde: Concepções, 
significados, possibilidades e limitações. Gestão em esportes: concepção, competências e habilidades 
necessárias ao gestor esportivo. A Educação Física e os temas transversais. Prescrição, supervisão e 
avaliação de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes faixas etárias e grupos populacionais. 
Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e atividades físicas para diabéticos, hipertensos, obesos, 
idosos e cardíacos: conhecimentos anátomo-fisiológicos. Educação física e saúde coletiva. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (Educação Física). Ética Profissional. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 

Estruturas (reconhecimento e identificação): noções em estruturas, sistemas de carregamento, muros de 
arrimo, dimensionamento de lajes, vigas, pilares. Saneamento e meio ambiente: redes de esgoto, estação de 
tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, sistema de abastecimento de água, sistema de limpeza urbana 
(acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente. Drenagem urbana. 
Arquitetura e urbanismo: gerenciamento e inspeção técnica de obras de artes municipais. Sistemas de 
proteção de taludes (plantio de vegetação, drenagem e ângulo de talude). Geologia e geotécnica para 
engenheiro (sondagens, classificação de materiais na escavação, proteção contra deslizamento de camadas). 
Materiais de construção. Técnicas de construção: fundações (superficiais e profundas), alvenaria, estruturas, 
escoramentos etc. Fases de uma construção: orçamento, planilhas, fluxogramas, controles. Organização de 
canteiro de obras. Solos: características, plasticidade, consistência, etc. Ética profissional. 
 
PEDAGOGO 
Leis de Diretrizes e Bases, princípios e diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS, Norma Operacional Básica - NOB, Política Nacional de Assistência 
Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais. Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. Constituição Federal 
de 1988: sociedade e Estado no contexto da Educação.    A educação na Constituição Federal de 1988.   
Avaliação e Indicadores de qualidade na educação. Currículo e Diversidade. Participação Popular no 
Planejamento e na Organização da Educação Nacional.  Tecnologias da Informação e da Comunicação no 
contexto educacional.  Gestão da Qualidade em Educação. Formação Continuada de Profissionais da 
Educação. Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação. Educação a   Distância. Educação Integral. Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Expansão 
da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Organização e estrutura dos sistemas de ensino.   
Sociologia da Educação; a democratização da escola; educação e sociedade. Função social da escola. 
Qualidade na Educação. Fundamentos da Educação: teorias e concepções pedagógicas. A educação e suas 
relações com os campos socioeconômicos, políticos e culturais. Sociologia da Educação. Psicologia da 
Educação. Teorias do desenvolvimento humano e suas distintas concepções, teorias da aprendizagem. O 
conhecimento do valor ético como agente de promoção social nas relações interpessoais. Impacto e 
importância do relacionamento no avanço do processo ensino-aprendizagem. Temas contemporâneos: 
bullying, o papel da escola, a escolha da profissão, transtornos alimentares na adolescência. Família:  As 
novas modalidades de família, metodologias de abordagem familiar. Cidadania e igualdade de oportunidade. 
Ética profissional. 
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ANEXO II 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de atuação Vagas 

UBS AEROPORTO 6 

UBS ARÉ/PENHA 5 

UBS BOA FORTUNA 5 

UBS BOA VENTURA / CÓRREGO DA CHICA 5 

UBS BOA VISTA 4 

UBS CARULAS 5 

UBS CEHAB 5 

UBS COMENDADOR VENANCIO 2 

UBS COSTA E SILVA 4 

UBS FITEIRO 3 

UBS FRIGORÍFICO 4 

UBS GUARITÁ 4 

UBS HORTO 5 

UBS JARDIM SURUBI 4 

UBS RAPOSO 5 

UBS RETIRO 4 

UBS SÃO FRANCISCO 7 

UBS SÃO MANOEL 5 

UBS SÃO MATEUS 6 
TOTAL 88 
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ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

 
 Agente Comunitário de Saúde: Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a 

microárea; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Política 
Nacional de Atenção Básica; Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas 
em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com 
maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma 
visita/família/mês;  Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção 
das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, 
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de 
risco; Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de 
saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou de qualquer 
outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 
governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. Executar outras 
atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Agente de Combate de Endemias: Prevenir e auxiliar no combate às doenças endêmicas. Sua atuação 
se dá na visita em casas e empresas para identificar possíveis focos transmissores, além da orientação 
das comunidades indicando locais passíveis de problemas, controlar doenças que já tenham acometido 
determinada região, além de executar ações relacionadas à saúde local onde é lotado, vistoria de 
domicílios, terrenos baldios, depósitos e estabelecimentos comerciais; inspeção de calhas, telhados e 
caixas d´água; orientações para o tratamento e prevenção de doenças infecciosas; aplicação de 
inseticidas e larvicidas. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação 
superior. 
 

 Assistente de Manutenção Elétrico: Compreende os cargos que têm como atribuição básica executar, 

instalar e/ou recuperar sistema e equipamentos elétricos, tais como quadros de distribuição, relés, 
transformadores, fiação, etc. promovendo troca de componentes danificados e executando as demais 
operações afins. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Assistente de Manutenção Hidráulico: Compreende os cargos que se destinam a executar montar e 
conservar sistemas e equipamentos hidráulicos, como tubulações, registros, condutores, conexões, 
louças sanitárias e outros componentes do sistema. Executar outras atividades correlatas à função 
pública, conforme determinação superior. 
 

 Assistente Social: Participar da formulação e execução de ações que integrem a política de Assistência 

Social do Município, elaborando programas de caráter assistencial, visando atendimento das 
necessidades humanas e sociais; entrevistar e assistir aos servidores com problemas de ordem social 
e/ou funcional, investigando causas e emitindo pareceres objetivando orientar ou propor soluções para 
os problemas identificados. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme 
determinação superior. 
 

 Atendente: Compreende os cargos que se destinam a atender ao público e aos visitantes, nas unidades 

integrantes da Prefeitura, bem como executar pequenas tarefas relacionadas ao atendimento das 
pessoas. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Auxiliar Administrativo da Saúde: Minutar expedientes diversos, providenciar a datilografia e a 
expedição dos mesmos; proceder a guarda de papéis e documentos, organizando e atualizando arquivos 
e fichários; cuidar de correspondência interna ou externa, do preparo de requisição de material, da 
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distribuição interna de expedientes e processos, bem como auxiliar nos processos de reprodução e 
encadernação de documentos nas unidades e postos de saúde. Executar outras atividades correlatas à 

função pública, conforme determinação superior. 
 

 Auxiliar de Cozinha: Lava, descasca, corta, rala os alimentos sob a orientação do cozinheiro e 

nutricionista é responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de 
alimentos dos vários setores de cozinha. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme 

determinação superior. 
 

 Auxiliar de Engenharia: Fazer o acompanhamento de obras, medições, controle de materiais, mão de 
obra e empreiteiros. Elaborar os relatórios topográficos descritivos e levantamento de dados. Auxilia na 
elaboração de projetos de engenharia. Garante o cumprimento das normas de segurança, fornecendo e 
exigindo das equipes o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva. Executar outras atividades 
correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Auxiliar de Farmácia: Responsável por auxiliar no atendimento e na organização dos medicamentos por 
setor, repõe medicamentos e materiais, interpreta prescrições médicas, esclarecendo dúvidas em geral 
e auxiliando o farmacêutico de plantão. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme 
determinação superior. 
 

 Biólogo/Biomédico/Bioquímico: Atividades em análises clínicas, inclui-se a realização de diagnósticos 

biológicos, moleculares e ambientais (coletar e analisar amostras, realizar ensaios, identificar e classificar 
espécies, emitir laudos de diagnósticos, etc.). Executar outras atividades correlatas à função pública, 
conforme determinação superior. 
 

 Cirurgião Dentista - Saúde da Família: Desenvolver ações de atendimento odontológico à população 

local, tanto de natureza restauradora como preventiva e curativa; efetuar perícia odontológica para 
concessão de laudos, licenças e outros; propor e coordenar a realização de campanhas de 
esclarecimento quanto aos cuidados e à higiene. Executar outras atividades correlatas à função pública, 
conforme determinação superior. 
 

 Cozinheiro: Preparação de alimentos seguindo o padrão de qualidade e rigor com os alimentos de acordo 

com o estabelecido pelo regulamento dos órgãos onde atua. Também é função do cozinheiro o trato com 
fornecedores e escolha de produtos alimentícios, a atenção ao frescor e às condições de servimento e 
armazenamento dos alimentos em local adequado, além de evitar os desperdícios. O cozinheiro é 
responsável por manter os ambientes da cozinha e refeitório limpos, cuidando da limpeza de louças e 
demais utensílios. O profissional responsável pela execução das atividades de confecção do cardápio. 
Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Cuidador: Prestar assistência aos usuários nas diversas necessidades básicas, zelando pelo bem estar 
e segurança dos mesmos. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação 
superior. 
 

 Digitador: Digitar informações a partir de textos em documentos ou da tela do computador; Verificar a 

informação na tela em relação ao documento original; Corrigir erros e informá-los ao supervisor; Imprimir 
novos documentos; Pode executar alguns serviços gerais de escritório como atender telefones, enviar fax 
e atuar como recepcionista. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme 
determinação superior. 
 

 Educador Físico: Desenvolver, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas objetivando a 
promoção da saúde. Ensinar técnicas desportivas; utilizar a técnica esportiva para a promoção da saúde 
para a população usuária do Sistema Único de Saúde; avaliar e supervisionar o preparo físico dos 
usuários do SUS; estimular, acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; elaborar informes 
técnicos e científicos na área de atividades físicas e do desporto. Executar outras atividades correlatas à 
função pública, conforme determinação superior. 
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 Enfermeiro: O trabalho do enfermeiro tem como base o cuidado com as pessoas, garantir o conforto e o 

bem estar durante todo o tratamento e o cuidado com os pacientes, comunicação entre estes e os 
médicos, administração de medicamentos e realização de curativos, promover, manter e restabelecer a 
saúde das pessoas, em parceria com outros profissionais. Executar outras atividades correlatas à função 
pública, conforme determinação superior. 
 

 Enfermeiro de Saúde da Família: Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 

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

 Engenheiro Civil: Elaborar, executar e coordenar projetos de engenharia civil, estudando características, 
métodos de trabalho e demais dados requeridos para possibilitar e orientar a construção, manutenção e 
reparo de obras de natureza diversa, assegurando os padrões técnicos exigidos; coordenar e/ou executar 
o planejamento, estudo e análise da viabilidade econômica e financeira dos projetos de engenharia civil. 
Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Farmacêutico: Garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente, através do uso seguro de 

medicamentos e correlatos, adequando sua utilização à saúde individual e coletiva nos planos 
assistencial, preventivo, docente e de investigação. Executar outras atividades correlatas à função 
pública, conforme determinação superior. 

 
 Fisioterapia: Planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a execução e supervisão de 

métodos e técnicas fisioterápicas, que visem saúde dos níveis de prevenção primária, secundária e 
terciária. Avaliação, reavaliação e a determinação das condições de alta do cliente submetido a 
fisioterapia. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Fonoaudiólogo: Avaliar as deficiências do paciente, realizando os exames necessários e, quando for o 

caso, encaminhá-lo a outros especialistas com as orientações e indicações pertinentes; programar, 
desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do 
pensamento verbalizado; emitir parecer na sua especialidade visando a estabelecer diagnóstico e 
tratamento. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
  

 Maqueiro: Responsável pelo transporte de pacientes em dependências internas e externas das unidades 

de saúde, bem como auxiliar na sua colocação e retirada de veículos que os transportem. Executar outras 
atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Médico (todas as especialidades): Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência 

médica, dentro de cada especialidade, em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, 
bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. Executar 
outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Motorista de Ambulância: Garantir o atendimento eficaz dos serviços de transporte demandados da 

Prefeitura; assegurar o transporte de pessoas e materiais em veículos auto motorizados; garantir a 
segurança no embarque e desembarque de pessoas, inclusive de pacientes; garantir condições de 
segurança para o uso do veículo. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme 
determinação superior. 
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 Nutricionista: Organizar, controlar e determinar programas de alimentação com base no valor nutritivo 

dos alimentos; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; elaborar 
cardápios escolares e mapas dietéticos dos doentes, estabelecendo tipos de dieta e horários de 
alimentação; efetuar o registro das despesas, estimando o custo médio da alimentação; orientar o trabalho 
do pessoal auxiliar. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação 
superior. 
 

 Oficineiro: O oficineiro é um profissional que ministra oficinas. Desempenha um papel que não se limita 

a uma efetividade na resolução de problemas, mas que também envolve a capacidade de fazer surgir 
questões emergentes. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação 
superior. 
 

 Pedagogo: Trabalhar com a saúde mental, exercendo um papel acolhedor e podendo assim, trabalhar 
com atividades lúdicas para assim o assistido poder entrar num contexto de interação social em que vive. 
Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Pedreiro: Executar tarefas de reparos de parede, placa similares. Interpretar plantas e executa-las. 

Montar estruturas de armação de ferro para construções de alvenaria. Realizar instalações sanitárias 
responsabilizar-se por equipes necessárias á execução das tarefas e atividades próprias do cargo. 
Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Pintor: Executar tarefas de reparos de parede, placa similares. Interpretar plantas e executa-las. Pintar 

estruturas de construções de alvenaria, responsabilizar-se por equipes necessárias á execução das 
tarefas e atividades próprias do cargo. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme 
determinação superior. 
 

 Psicólogo: Atuar na área específica da saúde, realizando atendimento psicoterapêutico adequado as 
diversas faixas etárias. Participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento 
em saúde mental; desenvolver atividades, projetos e planos de atendimento visando detectar 
necessidades e perceber limitações com o objetivo de proporcionar a reinserção social e a prevenção de 
doenças ou do agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; e executar 
outras atribuições correlatas ao cargo. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme 
determinação superior. 
 

 Servente – Serviços Gerais: Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas 

braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais, e executando as demais 
operações afins. Varrer ruas e outros logradouros públicos; Fazer coleta de lixo da municipalidade; Coletar 
lixo nos depósitos recolhendo-os para incinerá-los ou despejá-los em local público; Raspar, lavar e 
lubrificar as caçambas de lixo; Executar serviços de limpeza nas dependências municipais; Pintar meios-
fios, troncos de árvores e outros; Conservar as áreas ajardinadas, irrigando, removendo folhagens secas 
e outros detritos dos canteiros, capinando, cortando e arrancando ervas daninhas; Limpar escolas, pisos 
e passadeiras; preparar merenda escolar, Participar de reuniões e grupos de trabalhos; Desempenhar 
outras atividades que, por sua característica, se incluem na sua esfera de competências. Executar outras 
atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Servente de Pedreiro: Ajudar a construir e/ou reformar obras de alvenaria, cuidando do assentamento 

de tijolos, pedras, manilhas telhas e revestimentos diversos, desempenhar demais atribuições básicas a 
critério da chefia imediata. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação 

superior. 
 

 Técnico de Enfermagem: Exercer atividades envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob 

supervisão de enfermeiro; participar, em nível de execução simples, de processos de tratamento; 
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; 
preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; executar tarefas de conservação e aplicação 
de vacinas; colher material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e de 
esterilização. Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
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 Técnico de Laboratório: Realiza análises físico-químicas em laboratório, prepara soluções e controla a 

qualidade de produtos e matéria-prima. Elabora procedimentos técnicos de análises patológicas e fluídas 
biológicos e verifica a adequação do material coletado. Realiza procedimento técnico dos materiais, 
visando assegurar os padrões de qualidade pelos serviços prestados. Executar outras atividades 
correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Técnico em Segurança do Trabalho: Supervisionar as atividades ligadas à segurança do trabalho, 

visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes 
de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. Executar outras atividades 
correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
 

 Vigilante: Compreende os cargos que se destinam a exercer a vigilância de edifícios e logradouros 
públicos municipais, para evitar invasões, roubos e outras anormalidades. Executar outras atividades 
correlatas à função pública, conforme determinação superior. 
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ANEXO IV 
MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
 
 

Atesto para os devidos fins de direito que o Sr.(a) ______________________________________________ 

é portador(a) da(s) deficiência(s) __________________________________________________________, 

Código Internacional da Doença (CID) _____________, que resulta(m) na perda da(s) seguinte(s) função(ões) 

____________________________________________________________________________.  

 

Data: ____/_____/_____ 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de deficiência/doença do 

candidato e carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade). 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO 

 
 
Eu____________________________________________________________, RG____________________, 

CPF _____________________, declaro que não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 

pelo seguinte motivo: 

(  ) Nunca solicitei a emissão; 

(  ) Perdi/extraviei e registrei Boletim de Ocorrência; 

(  ) Perdi/extraviei e não registrei Boletim de Ocorrência; ou 

(  ) Outros: _____________________________________________________________________________ 

 
As informações prestadas são de minha inteira responsabilidade podendo responder legalmente no caso de 
falsidade das informações prestadas, a qualquer momento, o que acarretará a eliminação do Processo 
Seletivo. 

 

 
____________________________ (cidade/UF), _____ (dia) de __________________ (mês) de 2019. 

 
 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO MEMBRO DO NÚCLEO FAMILIAR 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA DO NÚCLEO FAMILIAR 

 
 
Eu___________________________________________________________, RG_____________________, 

CPF ___________________________, declaro para os devidos fins que a(s) pessoa(s) abaixo indicada(s) é 

(são) componente(s) do núcleo familiar a que integro, de acordo com o grau de parentesco informado e possui 

(em) a(s) respectiva(s) remuneração(ões) mensal(is): 

 
CANDIDATO: ____________________________  RENDA: _______________ 
 
Demais membros do núcleo Familiar:  
 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

Nome:  __________________________Grau de parentesco: __________________ Renda: ________ 

 
As informações prestadas são de minha inteira responsabilidade podendo responder legalmente no caso de 
falsidade das informações prestadas, a qualquer momento, o que acarretará a eliminação do Processo 
Seletivo. 

 

 
____________________________ (cidade/UF), _____ (dia) de __________________ (mês) de 2019. 

 
 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ 
EDITAL Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

 

45 
 
 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

Eu, ___________________________________________________(nome do candidato), portador do RG nº 

_____________________ e inscrito no CPF sob o nº ___________________________, inscrito sob o nº de 

inscrição __________________ no Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas do quadro de 

pessoal da Prefeitura Municipal de Itaperuna, declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do 

pagamento do valor da inscrição, ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 

26 de junho de 2007, e que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição. 

 

Declaro estar ciente de que, de acordo com o inciso I do art. 4º do referido decreto, família é a unidade nuclear 

composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o 

rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo 

domicílio, definido como o local que serve de moradia à família.  

 

Declaro, ainda, saber que, de acordo com o inciso II do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 2007, família de baixa 

renda, sem prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário 

mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.  

 

Declaro, também, ter conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos 

por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos programas descritos 

no inciso VI do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 2007.  

 

Declaro saber que renda familiar per capita é obtida pela razão entre a renda familiar mensal e o total de 

indivíduos na família.  

 

Declaro, por fim, que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição do 

presente Processo Seletivo e estar ciente das penalidades por emitir declaração falsa previstas no parágrafo 

único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979.  

 

Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais. 

 

____________________________ (cidade/UF), _____ (dia) de __________________ (mês) de 2019. 

 

 

____________________________________________ 

(assinatura do candidato, de próprio punho) 


