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Republicado por incorreções

EDITAL DO CONCURSO
O Prefeito Constitucional do Município de PRINCESA ISABEL, Estado da Paraíba, no uso de suas
atribuições legais, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que
será realizado neste Município, conforme Portaria instituída e tendo em vista o disposto no artigo 37 da
Constituição Federal c/c as Leis Municipais de nº 1.251/2014, nº 1.428/2018, nº 1.429/2018, e demais
Leis Municipais, através da FACET CONCURSOS, Concurso Público de provas e de provas e títulos
como também resolvem baixar esta Resolução que passa a vigorar como único regulamento deste
Concurso Público para o recrutamento e seleção de candidatos aos Cargos de Agente Administrativo-15
vagas; Agente Comunitário de Saúde- 04 vagas; Agente de Fiscalização de Trânsito e Transportes-08
vagas; Agente de Combate as Endemias-02 vagas; Analista de Controle Interno- 02 vagas; Assistente
Social-06 vagas; Auxiliar de Serviços Gerais- 20 vagas; Auxiliar em Saúde Bucal-03 vagas; Auxiliar em
Prótese Dentária-01 vaga; Biomédico-01 vaga; Cirurgião Dentista(UBS)-02 vagas; Cirurgião
Dentista(PNE)-01 vaga; Cirurgião Dentista(Oral para Menor)-01 vaga; Cirurgião Dentista(Periodontia)01 vaga; Cirurgião Dentista(Prótese)-01 vaga; Condutor Socorrista do Samu- 07 vagas; Contador-01
vaga; Cozinheira-05 vagas; Cuidador de Criança Especial-08 vagas; Educador Físico-02 vagas;
Educador Social(Médio)- 02 vagas; Enfermeiro-06 vagas; Engenheiro Ambiental- 01 vaga; Engenheiro
Civil-01 vaga; Fiscal de Tributos- 02 vagas; Fiscal Sanitário-01 vaga; Fisioterapeuta-04 vagas;
Fonoaudiólogo-03 vagas; Médico Auditor-01 vaga; Médico Clínico-01 vaga; Médico da UBS-04 vagas;
Médico Psiquiatra-03 vagas; Médico Regulador-01 vaga; Médico Socorrista-07 vagas; Médico
Ortopedista- 01 vaga; Médico Cardiologista-01 vaga; Médico Ultrasonografista-01 vaga; Médico(Clínico
Geral) 01 vaga; Médico Neurologista- 01 vaga; Médico Geriatra- 01 vaga; Médico Ginecologista- 01
vaga; Médico Obstetra- 01 vaga; Médico Oftamologista-01 vaga; Médico Mastologista- 01 vaga; Médico
Urologista- 01 vaga; Médico Otorrinolaringologista-01 vaga; Médico Infectologista- 01 vaga; Médico
Veterinário-02 vagas; Monitor de Educação-05 vagas; Motorista de Ônibus Escolar-10 vagas;
Nutricionista-03 vagas; Oficineiro- 02 vagas; Operador de Rádio (SAMU) -02 vagas; Orientador Social01 vaga; Psicólogo do CRAS-01 vaga; Psicólogo Hospitalar-03 vagas; Psicólogo Escolar-03 vagas;
Psicopedagogo-01 vaga; Professor Fundamental Básico I- 15 vagas; Professor de Educação Física- 01
vaga; Recepcionista- 10 vagas; Técnico em Informática-02 vagas; Técnico em Farmácia-02 vagas;
Técnico em Edificações-01 vaga; Técnico em Enfermagem-10 vagas; Técnico em Prótese Dentária- 01
vaga; Tecnólogo em Gestão Ambiental- 01 vaga; Terapeuta Ocupacional-03 vagas e Vigia-04 vagas.
O presente Processo Seletivo Externo será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional da
FACET ONCURSOS, conforme o processo licitatório e Contrato Estabelecido. O Edital nº 01/2019 será
afixado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal a partir da data de publicação deste Aviso,
assim como estará disponível aos pretensos candidatos também no site da organizadora. As inscrições ao
Concurso Público ocorrerão no período 11 de março a 05 de abril de 2019, de segunda a sexta feira. (nos
dias úteis). Horário: das 8h às 13h. Local: Sede da Prefeitura Municipal, Centro – PRINCESA ISABELPB, ou pela Internet no site da organizadora. O comprovante de inscrição do estará disponível no
endereço eletrônico www.facetconcursos.com.br, de 22 a 26 de abril de 2019 sendo de responsabilidade
exclusiva do candidato à obtenção desse documento. A confirmação da inscrição só se dará mediante
impressão deste comprovante de inscrição que deverá ser apresentado no dia da prova. A prova será
realizada na data provável de 05 de maio de 2019 em horários e locais a serem comunicados aos
candidatos inscritos por meio do cartão de inscrição definitivo, que lhes será entregue na data
supracitada e também através de Portaria publicada no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal
e no site da organizadora: www.facetconcursos.com.br
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CAPÍTULO I - DOS CARGOS E REQUISITOS
1.
O concurso público destina-se ao provimento de vagas no Quadro da Prefeitura Municipal de
PRINCESA ISABEL, sob o Regime Jurídico de Trabalho do Servidor Estatutário, conforme a
respectiva denominação, pré-requisitos, carga horária e salário base inicial especificados neste Edital,
e de acordo com a Legislação Específica e tem a relação dos cargos adiante discriminados.
1.1.
As atribuições dos cargos estão conforme a Legislação vigente, disponível no site do Município
(www.princesaisabel.pb.gov.br)
2.
A distribuição de quantidade por categorias funcionais e os requisitos mínimos obedecem às

seguintes especificações:

CARGO
AGENTE
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

VENCIMENTOS
INICIAIS
(R$)

Total

AC

PNE

Ensino Médio

1.016,00

15

14

01

Ensino Fundamental
Completo

1.016,00

20

19

01

-

REQUISITOS
MÍNIMOS

AGENTE COMUNITÁRIO DA
SAÚDE(Todas as UBS)-

Ensino Fundamental
Completo e demais
requisito da lei em vigor

1.250,00

04

02
AC
02
CR

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ens. Médio Completo
(+ habilitação categoria AB)

1.016,00

08

07

01

AGENTE DE COMBATES AS
ENDEMIAS

Ens. Médio Completo

1.250,00

02

02

-

1.500,00

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

Curso Superior em
quaisquer áreas de
Administração, Ciências
Contábeis, Direito e
Economia.

02

02

-

1.500,00

06

05

01

1.016,00

01

01

-

01

01

-

ASSISTENTE SOCIAL

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE PRÓTESE
DENTÁRIA

Curso superior de
Serviço Social e está
inscrito no CRESS
Ensino Nível Médio
completo
(+ curso específico) e
registro no conselho
Ensino Nível Médio
completo e registro no
conselho

1.016,00
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BIOMÉDICO

CIRURGIÃO DENTISTA(UBS)

CIRURGIÃO DENTISTA(PNE)

CIRURGIÃO DENTISTA(Oral Menor)

CIRURGIÃO DENTISTA(Periodontia)

CIRURGIÃO DENTISTA(Prótese)

CONDUTOR SOCORRISTA DO
SAMU

CONTADOR
COZINHEIRA

CUIDADOR DE CRIANÇA
ESPECIAL

EDUCADOR FÍSICO

Curso superior de
Biomedicina
Curso Superior em
Odontologia com
especialização na área.
E registro no conselho
Curso Superior em
Odontologia com
especialização na área.
E registro no conselho
Curso Superior em
Odontologia com
especialização na área.
E registro no conselho
Curso Superior em
Odontologia com
especialização na área.
E registro no conselho
Curso Superior em
Odontologia com
especialização na área.
E registro no conselho
Ensino Fundamental
Completo com
Habilitação D, Curso
Especializado Para
Condutor De Veículo De
Transporte De
Emergência, Curso de
APH (Atendimento PréHospitalar)
Curso Superior em Ciências
Contábeis e Inscrição no
Conselho Profissional
Ensino Fundamental
completo e 1(ano) de
experiência na área.
Ensino Médio e experiência
mínima de 1 (um) ano
devidamente comprovada
com declaração que
trabalhou em escola.
Bacharel em Educação
Física e registro no
Conselho Profissional

1.500,00

01

01

-

1.500,00

01

01

-

1.500,00

01

01

-

1.500,00

01

01

-

1.500,00

01

01

-

1.500,00

01

01

-

1.016,00

07

06

01

1.500,00

01

01

-

1.016,00

05

04

01

1.016,00

08

07

01

1.500,00

02

02

-
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EDUCADOR SOCIAL

Ensino Médio completo

1.016,00

02

02

-

ENFERMEIRO

Bel. em Enfermagem
E registro no COREN

1.500,00

06

05

01

1.500,00

01

01

-

1.500,00

01

01

-

ENGENHEIRO AMBIENTAL

ENGENHEIRO CIVIL

Curso Superior em
engenharia ambiental e
registro no conselho
profissional
Curso Superior em
engenharia civil e registro
no conselho profissional

FISCAL DE TRIBUTOS

Ensino Médio completo

1.016,00

02

02

FISCAL SANITÁRIO

Ensino Médio completo

1.016,00

02

02

1.500,00

04

04

-

1.500,00

03

03

-

5.250,00

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

5.250,00 e mais
100 % de
gratificação

04

04

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

03

03

-

5.250,00

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

07

06

01

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO AUDITOR
MÉDICO CLÍNICO GERAL

MÉDICO UBS

MÉDICO PSIQUIATRA
MÉDICO REGULADOR
MÉDICO SOCORRISTA
MÉDICO ORTOPEDISTA
MÉDICO CARDIOLOGISTA
MÉDICO ULTRASONOGRAFISTA

Bel. em Fisioterapia
(+ registro no Conselho
Profissional)
Bel. em Fonoaudiologia e
Registro no Conselho
Profissional
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
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especialização na área

MÉDICO NEUROLOGISTA
MÉDICO GERIATRA
MÉDICO GINECOLOGISTA
MÉDICO OBSTETRA
MÉDICO OFTAMOLOGISTA
MÉDICO MASTOLOGISTA
MÉDICO UROLOGISTA
MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA
MÉDICO INFECTOLOGISTA
MÉDICO VETERINÁRIO
MONITOR DE EDUCAÇÃO

MOTORISTA DE ÔNIBUS
ESCOLAR

NUTRICIONISTA
OFICINEIRO
OPERADOR DE RÁDIO(SAMU)
ORIENTADOR SOCIAL

Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
(+ registro CRM) e
especialização na área
Bel. em Medicina
Veterinária e registro no
conselho profissional
Ensino Médio e experiência
mínima de 1 (um) ano
Ens. Fundamental
Completo
(+ habilitação categoria D) e
curso de formação
conforme a Resolução Nº
168/2004.
Bel. em Nutrição e registro
no conselho profissional
Ensino Médio e experiência
mínima de 1 (um) ano
Ensino Médio e curso
específico na área
Ensino Médio e experiência
mínima de 1 (um) ano

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00 por
plantão de 24 horas

01

01

-

1.500,00

01

01

-

1.016,00

05

04

01

1.016,00

10

09

01

1.500,00

03

03

-

1.016,00

02

02

-

1.016,00

02

02

-

1.016,00

01

01

-
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PSICÓLOGO DO CRAS
PSICÓLOGO HOSPITALAR
PSICÓLOGO EDUCACIONAL
PSICOPEDAGOGO
PROFESSOR FUN
DAMENTAL BÁSICO I
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
RECEPCIONISTA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO EM FARMÁCIA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO EM PRÓTESE
DENTÁRIA
TECNÓLOGO EM GESTÃO
AMBIENTAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL

VIGIA

Bel. em Psicologia
(+ registro CRP)
Bel. em Psicologia
(+ registro CRP)
Bel. em Psicologia
(+ registro CRP)
Bel. em Psicopedagogia
E registro no conselho
profissional
Licenciatura
em Pedagogia
Licenciatura
em Educação física e
registro no conselho
profissional
Ensino Médio Completo
Ensino Médio e curso
específico na área
Ensino Médio e curso
específico na área
Ensino Médio e Curso de
Técnico em Edificações
Ens. Médio Completo
(+ Curso de Técnico em
Enfermagem
+ registro no COREN)
Ensino Médio e curso
específico na área
Curso Superior de Técnico
em Gestão Ambiental

Curso Superior em
Terapia Ocupacional e
inscrição no Conselho
profissional
Ensino fundamental
Completo

1.500,00

01

01

-

1.500,00

03

03

-

1.500,00

03

03

-

1.500,00

03

03

-

1.603,65

15

14

01

2.245,11

01

01

-

1.016,00

10

09

01

1.250,00

02

02

-

1.250,00

02

02

-

1.250,00

02

02

-

1.250,00

10

09

01

1.250,00

01

01

-

1.500,00

01

01

-

1.500,00

03

03

-

1.016,00

04

04

-

Legendas:
AC – Ampla Concorrência
PNE – Portador de Necessidade Especial
CR– Cadastro de Reserva

3.
As vagas dos cargos previstos no quadro do item anterior serão distribuídas e oferecidas tanto
para Área Urbana quanto para Área Rural. São consideradas da Área Urbana as repartições públicas,
autarquias, escolas e outros órgãos da Prefeitura localizados em todo o perímetro urbano na Cidade de
PRINCESA ISABEL, e são consideradas para a Área Rural as localizadas fora do perímetro urbano.
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4.
A comprovação dos requisitos mínimos para investidura no cargo será exigida no ato da
posse do candidato.
5.
A comprovação da habilitação e das exigências para o provimento do cargo deverá ser
apresentada quando da nomeação do candidato aprovado, e, a não apresentação de qualquer dos
documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na exclusão do candidato, de forma
irrecorrível.

As atribuições dos cargos estão previstas em legislação municipal e a jornada de trabalho
será de 40h/semana (quarenta horas semanais) para todos os cargos, exceto para os cargos do item
seguinte.

6.

A jornada de trabalho do Assistente Social; Educador Físico, Fisioterapeuta e
Fonoaudiólogo serão de 30h/Semana (trinta horas semanais) e dos Médicos que serão em plantão de
24 horas. Exceto o Médico UBS com 40 horas semanais e os Médicos Auditor e Regulador com
20 horas semanais.

7.

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.
8.1
Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos
relativos a mais de uma área de conhecimento.
8.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL e a FACET CONCURSOS, não se
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso
público no que tange ao conteúdo programático.
9.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO
1.
As inscrições poderão ser realizadas sob a forma presencial, conforme item 2 ou através da
internet seguindo o item 3 deste capítulo.
Cada candidato poderá inscrever-se para mais de um cargo previsto no Concurso. Desde que
seja compatível o horário de provas; sendo as provas dos cargos de nível fundamental e médio em
horários distintos dos cargos de nível superior.
1.1.
Será disponibilizado centro de apoio na sede da Prefeitura Municipal de Princesa
Isabel/PB, no endereço: Rua Arrojado Lisboa, S/N, Centro – Princesa Isabel (PB). Onde, contará com
funcionário para auxiliar o(a) candidato(a) nas dúvidas sobre a matéria, bem como na realização da
inscrição. O horário de atendimento será das 8h às 13h, de segunda a sexta feira (nos dias úteis)
1.2. Horário de Brasília.
2.

Período de inscrições de 11 de março a 05 de abril de 2019.
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2,1, Pode ser realizada a inscrição para o Concurso Público via internet, no endereço eletrônico
www.facetconcursos.com.br solicitado no mesmo período de inscrições fixado pelo item 2 deste
edital.
2,2, DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO VIA INTERNET
2.2.1.

O candidato deve realizar sua inscrição via Internet através do endereço eletrônico
www.facetconcursos.com.br, onde será preenchida a ficha de inscrição. Após o preenchimento
da ficha de inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de
boleto bancário disponível também no site, podendo efetuar o pagamento em qualquer agência
do Banco conveniado.

2.2.2.

O candidato será responsável pela digitação dos seus dados cadastrais, impressão e pagamento
do boleto bancário correspondente à taxa de inscrição.

2.2.3.

As inscrições efetuadas, via internet, somente serão aceitas após a comprovação de pagamento
da taxa de inscrição, que será feita através do contrato com o Banco conveniado.

2.2.4.

O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob
as penas da lei.

2.2.5.

Informações complementares acerca das inscrições, via internet, estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.facetconcursos.com.br.

2.2.6.

O período de inscrições encerra no dia 05 de abril de 2019, os boletos poderão ser pagos até a
data de seu vencimento, conforme impresso no documento. Após essa data, não mais será
possível fazer a confirmação da inscrição.

2.2.7.

O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.

2.2.8.

Efetivada a inscrição, não será aceito pedido para a alteração do CARGO de interesse da vaga.

2.2.9.

O candidato que fizer quaisquer declarações falsas, inexatas, ou ainda que não possa
satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em
consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na(s) prova(s) e
que o fato seja constatado posteriormente.

2.2.10. A efetivação da inscrição ocorrerá somente após a confirmação, pelo banco, do pagamento do
boleto referente á taxa de inscrição.
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2.2..11. A FACET CONCURSOS não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.2.12. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar‐se de que
preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo
cargo/habilitação a que deseja concorrer. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida, em
hipótese alguma, a sua alteração.
2.2.13. O comprovante de inscrição estará disponível no endereço eletrônico
www.facetconcursos.com.br, de 22 a 26 de abril de 2019 sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato à obtenção desse documento. A confirmação da inscrição só se dará mediante impressão
deste comprovante de inscrição que deverá ser apresentado no dia da prova.

2.3. Valores correspondentes as inscrições:

CARGO
AGENTE
ADMINISTRATIVO

VALORES (R$)
100,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

80,00

AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE(Todas as UBS)-

80,00

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

100,00

AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS

100,00

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

120,00

ASSISTENTE SOCIAL

120,00

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

100,00

AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA

100,00

BIOMÉDICO

120,00

CIRURGIÃO DENTISTA(UBS)

120,00

CIRURGIÃO DENTISTA(PNE)

120,00

CIRURGIÃO DENTISTA(Oral Menor)

120,00

CIRURGIÃO DENTISTA(Periodontia)

120,00

CIRURGIÃO DENTISTA(Prótese)

120,00

CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU

80,00

CONTADOR

120,00

COZINHEIRA

80,00

CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL

100,00

EDUCADOR FÍSICO

120,00
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EDUCADOR SOCIAL

100,00

ENFERMEIRO

120,00

ENGENHEIRO AMBIENTAL

120,00

ENGENHEIRO CIVIL

120,00

FISCAL DE TRIBUTOS

100,00

FISCAL SANITÁRIO

100,00

FISIOTERAPEUTA

120,00

FONOAUDIÓLOGO

120,00

MÉDICO AUDITOR

120,00

MÉDICO CLÍNICO GERAL

120,00

MÉDICO UBS

120,00

MÉDICO PSIQUIATRA

120,00

MÉDICO REGULADOR

120,00

MÉDICO SOCORRISTA

120,00

MÉDICO ORTOPEDISTA

120,00

MÉDICO CARDIOLOGISTA

120,00

MÉDICO ULTRASONOGRAFISTA

120,00

MÉDICO NEUROLOGISTA

120,00

MÉDICO GERIATRA

120,00

MÉDICO GINECOLOGISTA

120,00

MÉDICO OBSTETRA

120,00

MÉDICO OFTAMOLOGISTA

120,00

MÉDICO MASTOLOGISTA

120,00

MÉDICO UROLOGISTA

120,00

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

120,00

MÉDICO INFECTOLOGISTA

120,00

MÉDICO VETERINÁRIO

120,00

MONITOR DE EDUCAÇÃO

120,00

MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR

80,00

NUTRICIONISTA

120,00

OFICINEIRO

100,00

OPERADOR DE RÁDIO(SAMU)

100,00

ORIENTADOR SOCIAL

120,00

PSICÓLOGO DO CRAS

120,00

PSICÓLOGO HOSPITALAR

120,00
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PSICÓLOGO EDUCACIONAL

120,00

PSICOPEDAGOGO

120,00

PROFESSOR FUDAMENTAL BÁSICO I

120,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

120,00

RECEPCIONISTA

100,00

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

100,00

TÉCNICO EM FARMÁCIA

100,00

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

100,00

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

100,00

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

100,00

100,00
TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL
100,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL
80,00
VIGIA
2.4. Para todos os cargos os requisitos mínimos serão comprovados e exigidos na data da posse.
2.5. Os candidatos não poderão pertencer aos quadros da organizadora FACET CONCURSOS,
responsável pela organização do presente Concurso.
2.6. Amparado pelo Decreto Federal Nº 6.593, de 02.10.2008, o candidato que, cumulativamente, estiver
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e for membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, poderá requerer
isenção do pagamento da taxa de inscrição. (Conforme o modelo Anexo V).
2.6.1.

Conforme o disposto no Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como família de
baixa renda 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, com renda familiar mensal
"per capita" de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 (três)
salários mínimos.

2.6.2.

Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como renda familiar
mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo
incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas: a) Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; c)
Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; d) Programa Nacional
de Inclusão do Jovem - Pró- Jovem; e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de
transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residentes em Municípios
em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e f) Demais programas de
transferência condicionada de renda implementada por Estados, Distrito Federal ou Municípios.

2.6.3.

Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como renda familiar
"per Capita" a razão entre renda familiar mensal e o total de indivíduos na família.
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2.7. O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 2.7 deste Capítulo poderá solicitar a
isenção do pagamento da taxa de inscrição, para um dos cargos, obedecendo aos seguintes
procedimentos:
2.7.1.

Acessar, no período das 00h00m do dia 11 até 23h59 de 15 de março de 2019 o "link" próprio
da página do Concurso Público - site www.facetconcursos.com.br;
Imprimir o requerimento (conforme o Anexo V) e preencher total e corretamente, com os
dados solicitados, principalmente o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo
CadÚnico;

2.7.2.

Com o requerimento preenchido, assinar, juntamente com a declaração de que atende à
condição estabelecida no Art. 1º, § 1º, II, do Decreto Nº 6.593/2008 e encaminhar até
15/03/2019, por SEDEX, à FACET Concursos, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 72.
Centro– Núcleo de Prática Jurídica da Facet-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. Fone:
041.81.36311533- REF: Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA
ISABEL/PB, os documentos comprobatórios para requerer a isenção da taxa de inscrição.

2.7.3.

Os documentos discriminados no subitem anterior deverão ser encaminhados devidamente
preenchidos, obrigatoriamente contendo a assinatura do solicitante e data.

2.7.4.

A partir de 22/03/2019 o candidato deverá verificar a situação sobre o deferimento ou
indeferimento da solicitação da isenção da taxa de inscrição e proceder de acordo com as
instruções ali mantidas, exclusiva e oficialmente, no site da FACET Concursos:
www.facetconcursos.com.br

2.7.5. O candidato que solicitar a isenção deve se inscrever online para garantir seus registros de
dados no sistema. Ao encaminhar o pedido de isenção, o candidato deve anexar a inscrição
provisória. Caso o candidato que tenha obtido a isenção do pagamento não efetive a sua
inscrição definitiva no Concurso no período de inscrição, a isenção perderá o efeito.
2.7.6. Os interessados no pedido de isenção da taxa de inscrição acima mencionado deverão

acessar o site www.facetconcuros.com.br e adotar os seguintes procedimentos:
a) Imprimir e preencher o formulário (conforme o Anexo V);
b) O candidato que solicitar a isenção deve se inscrever online para garantir seus
registros de dados no sistema. Ao encaminhar o pedido de isenção, o candidato
deve anexar à inscrição provisória. Caso o candidato que tenha obtido a isenção
do pagamento não efetive a sua inscrição no Concurso no período de inscrição, a
isenção perderá o efeito. Observando o disposto do item 2.8.5 deste capítulo do
presente edital.
c) Remetê-lo pelo correio com AR (aviso de recebimento) ou por prestadora de
serviços postais também com aviso de recebimento ou pessoalmente, ou ainda
por seu representante legal, desde que o formulário esteja assinado pelo
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requerente, no período 11 a 15 de março de 2019, por SEDEX, à FACET
Concursos, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 72. Centro– Núcleo de
Prática Jurídica da Facet-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000.-- REF: Concurso
Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB, os
documentos comprobatórios para requerer a isenção da taxa de inscrição.

2.8. Assegurados o direito de inscrição às pessoas portadoras de necessidades especiais- PNE, no
presente concurso, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que
são portadoras, submetendo-se, quando convocadas, a exame oficial, a qual terá decisão
terminativa sobre o exercício do cargo.
2.8.1 Serão reservadas vagas aos portadores de necessidade especial, na proporção de 5% (cinco por
cento), a serem oferecidas em obediência à Legislação vigente. Na falta de candidatos aprovados para
as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estreita observância à
ordem de classificação, obedecendo aos requisitos do quadro do item 2 do Capítulo I do Edital.
3.

O portador de necessidade especial deve requerer por escrito, especificando o teor da deficiência
e o cargo para cuja vaga se inscreveu, juntando documento médico que comprove ser portador
de deficiência.

3.1.
O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições a
confecção de prova em Braile ou Ampliada, especificando o teor da deficiência, sob pena de não ter
sua prova preparada e impossibilitando de realizá-la.
3.2.
Será eliminado da lista dos deficientes o candidato cuja deficiência assinalada no requerimento
de inscrição não se constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de
classificação geral.
3.3. O candidato portador de necessidades especiais aprovado no Certame submeter-se-á à avaliação
a ser realizada por equipe multiprofissional da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
ou por ela credenciada, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do Decreto
Federal Nº 3.298/99, artigo 4º e seus incisos, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do CARGO a ser ocupado, nos
termos dos artigos 37 e 43 do referido Decreto.
3.4.
Logo após a investidura do candidato classificado, a deficiência não poderá ser arguida para
justificar o pedido de aposentadoria.
3.5.
O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da(s) prova(s) deverá
encaminhar seu requerimento (conforme o Anexo IV) até o último dia do período das inscrições (05
de abril de 2019), por SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Facet Concursos, localizada na Rua
Almirante Barroso, nº 72. Centro– Núcleo de Prática Jurídica da Facet-Timbaúba (PE) - CEP 55870000.-- REF: Concurso Público da Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL/PB, com a
qualificação completa do candidato e detalhamento dos recursos necessários.
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3.6.
O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme estabelecido neste
item, não terá as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
3.7.
O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade
do pedido.
4.

4.1.

4.2.

Para efeito do prazo estipulado, será considerada a data da postagem fixada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT
A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da(s) prova(s), poderá
fazê-lo, devendo encaminhar, para tanto, pelos Correios, à FACET CONCURSOS, localizada na
Rua Almirante Barroso, nº 72. Centro– Núcleo de Prática Jurídica da Facet-Timbaúba (PE) - CEP
55870-000. - REF: Concurso Público da Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL/PB, a
solicitação com a qualificação completa da candidata e os dados completos do responsável pela
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

4.3.

A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada do adulto responsável,
indicado pela candidata.

4.4.

No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal, sem a presença
do responsável pela criança.

4.5. Excetuada a situação prevista no item 4.1 deste Capítulo, não será permitida a permanência de
criança ou de adulto de qualquer idade nas dependências do local de realização das provas, podendo
ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público.

CAPÍTULO III - DAS PROVAS E DA DATA DE REALIZAÇÃO
1. O Concurso Público constará de prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha com 5 (cinco)
alternativas.
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2. O número de questões e a pontuação de cada questão obedecem ao seguinte quadro abaixo

CARGO

PROVAS

N° DE
QUESTÕES

TOTAL DE
PONTOS

Analista de Controle Interno; Assistente Social;
Biomédico; Cirurgião Dentista(UBS); Cirurgião
Dentista(PNE); Cirurgião Dentista(Oral para Menor);
Cirurgião Dentista(Periodontia); Cirurgião
Dentista(Prótese); Contador; Educador Físico;
Enfermeiro; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil;
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Auditor; Médico
Clínico; Médico da UBS; Médico Psiquiatra; Médico
Regulador; Médico Socorrista; Médico Ortopedista;
Médico Cardiologista; Médico Ultrasonografista;
Médico(Clínico Geral); Médico Neurologista; Médico
Geriatra; Médico Ginecologista; Médico Obstetra;
Médico Oftamologista; Médico Mastologista; Médico
Urologista; Médico Otorrinolaringologista; Médico
Infectologista; Médico Veterinário; Nutricionista;
Psicólogo do Cras; Psicólogo Hospitalar; Psicólogo
Escolar; Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional
Professor de Educação Física

Língua Portuguesa

15

30

Conhecimentos
Específicos

25

70

Didática
Conhecimento
Específicos da
Disciplina
Didática
Português
Matemática

20

40

20

60

20
08
06

60
16
12

Conhecimentos
Gerais
Língua Portuguesa

06

12

10

40

Matemática
Conhecimentos
Gerais
Língua Portuguesa

10
10

30
30

10

40

Matemática

10

30

Conhecimentos
Gerais

5

15

Informática

5

15

Professor Fundamental Básico I
Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar em Saúde Bucal;
Cozinheira; Cuidador de Criança Especial; Oficineiro e
Vigia

Agente Administrativo; Educador Social; Monitor de
Educação; Orientador Social e Recepcionista

Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate as
Endemias; Agente de Fiscalização de Trânsito e
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Transportes; Auxiliar em Saúde Bucal; Auxiliar em
Prótese Dentária; Condutor Socorrista do Samu; Educador
Social; Orientador Social; Fiscal de Tributos; Fiscal
Sanitário; Motorista de Ônibus Escolar; Operador de
Rádio (SAMU); Técnico em Informática; Técnico em
Farmácia; Técnico em Edificações; Técnico em
Enfermagem; Técnico em Prótese Dentáriae Tecnólogo em
Gestão Ambiental

Língua Portuguesa

10

30

Conhecimentos
Específicos

20

70

2.1. Para os cargos de Condutor Socorrista do Samu e Motorista de Ônibus Escolar, somente os
aprovados serão submetidos à prova prática que constará de avaliação de caráter eliminatório, na
quantidade de três (3) vezes mais das vagas oferecidas, que determinará ser o candidato apto ou não
apto para o exercício do cargo pretendido, a ser realizada após o resultado da prova objetiva. A
INFORMAÇÃO DO LOCAL DA PROVA SERÁ DIVULGADA 08 DIAS ANTES DA DATA
DE SUA APLICAÇÃO. No site da organizadora (FACET CONCURSOS)
2.1.1. A prova prática de direção e operação veicular, para os cargos previstos neste item, consistirá
em aferir os conhecimentos dos candidatos na condução de veículos da espécie; manobras;
conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; manutenção do veículo; direção e
operação veicular, regras de trânsito, sinalização, legislação e, etc.
2..2. Para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE e AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO E TRANSPORTES será considerado o candidato aprovado com nota igual ou
superior a 50 (cinquenta pontos).
2.2.1. Serão convocados para os Cursos de Formação Preparatório de AGENTE COMUNITÁRIO
DA SAÚDE e AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES os
candidatos que estiverem classificados com melhores notas na quantidade, de 3 (três) vezes das vagas
oferecidas neste edital.
2.2.2.Os candidatos irão realizar os Cursos de Formação
Preparatório de AGENTE
COMUNITÁRIO DA SAÚDE e AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES, de caráter eliminatório. A convocação para este Curso Preparatório dar-se-á após
a homologação final do concurso.
2.3. Das provas de Títulos
2.3.1. A entrega dos títulos ocorrerá em até 8 (oito) dias após o resultado parcial das provas objetivas,
para os que concorreram aos cargos de PROFESSOR FUDAMENTAL BÁSICO I e
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, e obtiverem notas classificatórias até 3 (três) vezes a
quantidade de vagas ofertadas. Os documentos serão ser encaminhados dentro do prazo destacado, via
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à FACET CONCURSOS, localizada na Rua Almirante
Barroso, nº 72. Centro– Núcleo de Prática Jurídica da Facet-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. --
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REF: Concurso Público da Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL/PB. Ou no mesmo local
onde foi efetuado a inscrição como centro de apoio.
2.3.2. Somente os candidatos aos cargos de Professor que obtiverem nota superior a 50 pontos e
estiverem no limite de 3 (três) vezes a quantidade de vagas, obedecendo à ordem classificatória do
resultado (1ª Etapa), terão seus títulos avaliados (conforme Anexo I).
2.3.3. O número de convocados para prova de títulos será calculado sobre o número de vagas da
Ampla Concorrência.
2.3.4. Para os candidatos aprovados e classificados para prova de títulos, a apresentação de conclusão
de curso será exigida, quando do ato de nomeação.
3. No ato de convocação para o provimento do cargo o candidato que não apresentar o requisito
mínimo exigido fica impedido de tomar posse e sua portaria de nomeação será anulada.
4. E após a realização das provas escritas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Organizadora do
Concurso divulgará os respectivos gabaritos de respostas das provas escritas no site
www.facetconcursos.com.br
5. A prova escrita será realizada na data provável de 05 de Maio de 2019, preferivelmente no
Município de PRINCESA ISABEL.
5.1. A Prova escrita terá duração de 3 (três) horas, para todos os cargos.
6. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes para
realização de provas em PRINCESA ISABEL a FACET CONCURSOS se reserva o direito de
alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao
transporte e alojamento desses candidatos.

7.

Os candidatos serão cientificados através de publicação dos locais das provas, e através dos
cartões definitivos que serão entregues aos candidatos na data prevista do item 2.2.13. do Capítulo
II deste edital. A entrega dos cartões serve para confirmação da inscrição, caso o candidato não
compareça no período determinado para a entrega, a FACET CONCURSOS, a Organizadora não
se responsabilizará por inscrições não efetivadas.

7.1. As informações referentes às datas, locais e horários serão exclusivamente disponibilizadas no
site da FACET CONCURSOS, no endereço www.facetconcursos.com.br
8.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
de quarenta minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica azul ou
preta, fabricada em material transparente, cartão de inscrição e de documento de identificação
original.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA-FACET CONCURSOS
Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 - Sapucaia Timbaúba (PE)
CEP 55870-000 - Tele fax (81) 3631.0752 e (81) 36311533 www.facetconcursos.com.br

8.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento
de identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste
o registro de ocorrência em órgão policial.
8.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, título de eleitor, CPF,
carteira de estudante, nem documentos ilegíveis e/ou não-identificáveis.
9.

Será excluído do Concurso o candidato que:
9.1 Não comparecer para realizar a prova escrita.
9.2 Apresentar-se após o horário estabelecido para o início das provas.
9.3 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido 30
(trinta) minutos do início das provas.
9.4 For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas,
impressos não permitidos ou calculadora.
9.5 Durante a realização das provas, for surpreendido portando:

a) Aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar,
qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.;
d) Relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite,
marca texto e(ou) borracha;
e) Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.;
e)
Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco,
refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas
etc.),que não seja fabricado com material transparente.
9.5.1.
No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas
as provas, não
será permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados
no subitem 9.5 deste edital.
9.5.1.1 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o
candidato deverá guardar, em embalagem porta objetos fornecida pela equipe de aplicação,
obrigatoriamente desligados, telefone celular qualquer outro equipamento eletrônico
relacionado no subitem 9.5 deste edital.
9.5.1.1.1 Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, ou
qualquer outro equipamento eletrônico, deve permanecer obrigatoriamente desligado e
acondicionado na embalagem porta‐objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e
sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes.
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9.5.1.1.2 O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer
equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta,
durante a realização das provas.
É aconselhável e como sugestão que o candidato não leve seu aparelho celular, caso entre na
sala da prova com o mesmo, este de imediato deve desligar o aparelho e deixar próximo a mesa
do fiscal e após o término de sua prova, ele pegará de volta, mas não responsabilizamos pela
perda ou troca de celular.
9.5.1.1.3 A FACET CONCURSOS recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos
citados no item 9.5 e seus subitens no dia de realização das provas.
9.5.1.1.4.. A FACET CONCURSOS não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos
objetos supracitados.
9.5.1.1.5 A FACET CONCURSOS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos
neles causados.
9.6. No dia de realização das provas, a FACET CONCURSOS poderá submeter os candidatos
ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a
prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido.
9.6.1 Lançar meios ilícitos para execução das provas.
9.6.2 Não devolver integralmente o material recebido.
9.6.3 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
10. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura, ainda que legível, e mais:
10.1 O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para a
folha de respostas de leitura óptica, que será o único documento válido para a correção das
provas.
10.2 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de
respostas, o seu caderno de questões.
10.3 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo,
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de realização da leitura óptica.
11 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data de
nascimento, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, com o fiscal de sala.
12 Não haverá aplicação das provas fora do local, data, horário e turma preestabelecida no cartão de
inscrição entregue ao candidato, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato, nestes casos, o candidato será excluído deste Certame.
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CAPÍTULO IV - CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO
1. A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, calculada
na forma estabelecida neste edital.
2. Será considerado classificado o candidato aprovado cujo número representativo de sua classificação
for menor ou igual ao número de vagas oferecidas, para o respectivo cargo e com nota igual ou
superior a 50 (cinquenta pontos).
3. Do desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
CARGO
Analista de Controle Interno;
Assistente Social; Biomédico;
Cirurgião Dentista(UBS); Cirurgião
Dentista(PNE); Cirurgião
Dentista(Oral para Menor);
Cirurgião Dentista(Periodontia);
Cirurgião Dentista(Prótese);
Contador; Educador Físico;
Enfermeiro; Engenheiro
Ambiental; Engenheiro Civil;
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo;
Médico Auditor; Médico Clínico;
Médico da UBS; Médico Psiquiatra;
Médico Regulador; Médico
Socorrista; Médico Ortopedista;
Médico Cardiologista; Médico
Ultrasonografista; Médico(Clínico
Geral); Médico Neurologista;
Médico Geriatra; Médico
Ginecologista; Médico Obstetra;
Médico Oftamologista; Médico
Mastologista; Médico Urologista;
Médico Otorrinolaringologista;
Médico Infectologista; Médico
Veterinário; Nutricionista;
Psicólogo do Cras; Psicólogo
Hospitalar; Psicólogo Escolar;
Psicopedagogo e Terapeuta
Ocupacional
Professor de Educação Física

ORDEM DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei
Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

2. Que comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado
no período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/08 e a data
de término das inscrições.
3. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos;
4. Obtiver maior nota na prova de português;

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei
Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
2. Que comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado no
período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/08 e a data de
término das inscrições.
3. Obtiver maior nota na prova específica ou de conhecimentos
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específicos;
4. Obtiver maior nota na prova de didática;
5. Obtiver maior nota na prova de títulos;
6. Persistindo o empate, o desempate se fará por sorteio.
1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei
Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

Professor Fundamental Básico I

Auxiliar de Serviços Gerais;
Cozinheira, Cuidador de Criança
Especial; Oficineiro e Vigia

2. Que comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado
no período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/08 e a data
de término das inscrições.
3. Obtiver maior nota na prova de Didática;
4. Obtiver maior nota na prova de Português;
5. Obtiver maior nota na prova de Matemática;
6. Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;
7. Obtiver maior nota na prova de títulos;
8. Obtiver maior nota na prova de títulos; persistindo o empate, o
desempate se fará por sorteio.
1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei
Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

2. Que comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado
no período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/08 e a data
de término das inscrições.
3. Obtiver maior nota na prova de português;
4. Obtiver maior nota na prova de matemática;
5. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais;
6. Persistindo o empate, o desempate se fará por sorteio.

Agente Administrativo; Monitor
de Educação e Recepcionista

Agente Comunitário de Saúde;
Agente de Combate as Endemias;
Agente de Fiscalização de Trânsito
e Transportes; Auxiliar em Saúde
Bucal; Auxiliar em Prótese
Dentária; Condutor Socorrista do
Samu;
Educador
Social;
Orientador Social; Fiscal de

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da
Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada;
2. Que comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado no
período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/08 e a data de
término das inscrições.
3. Obtiver maior nota na prova de português;
4. Obtiver maior nota na prova de matemática;
5. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais;
6. Obtiver maior nota na prova de informática;
7. Persistindo o empate, o desempate se fará por sorteio
1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos
da Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade
mais elevada;
2. Que comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado
no período entre a data da publicação da Lei nº 11.689/08 e a
data de término das inscrições.
3. Obtiver maior nota na prova específica ou de conhecimentos
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Tributos;
Fiscal
Sanitário;
Motorista de Ônibus Escolar;
Operador de Rádio (SAMU);
Técnico em Informática; Técnico
em
Farmácia;
Técnico
em
Edificações;
Técnico
em
Enfermagem; Técnico em Prótese
Dentáriae Tecnólogo em Gestão
Ambiental

específicos;
4. Obtiver maior nota na prova de português; persistindo o
empate, o desempate se fará por sorteio.

3.1. O sorteio será realizado na presença dos candidatos, após a secretaria de administração convocar
todos os candidatos aptos. Será utilizada uma urna ou invólucro que assegure o sigilo, onde serão
colocados um a um os números de inscrição dos respectivos candidatos com notas empatadas. Após
este procedimento será retirados um de cada vez, os referidos papéis contendo os números de
inscrição, os quais determinarão a nova ordem definitiva da classificação.

CAPÍTULO V- DA ORGANIZAÇÃO
1. A Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL, através do senhor Prefeito Constitucional,
contratou a Organizadora FACET CONCURSOS para a execução do Concurso e esta é a responsável
pela organização do certame.

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS
1
O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados do 1º dia útil
imediatamente seguinte ao da data de divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2

Os recursos deverão ser encaminhados via SEDEX ou por E-MAIL.

2.1 RECURSO POR SEDEX:
2.1.1 Deverá ser utilizado o formulário do anexo III do edital para o envio do recurso, os recursos
poderão ser encaminhados por SEDEX a FACET CONCURSOS, localizada na Rua Almirante
Barroso, nº 72. Centro– Núcleo de Prática Jurídica da Facet-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. - REF:
Concurso Público da Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL/PB, com a qualificação completa
do candidato e detalhamento dos recursos necessários.
2.2 RECURSOS POR E-MAIL:
2.2.1. Os recursos também podem ser enviados através do endereço eletrônico (email): recursosfacetconcursos@gmail.com, seguindo as devidas orientações:
a. O título do e-mail deve estar escrito “RECURSOS PRINCESA ISABEL”;
b.
No corpo do e-mail, deve-se constar: NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO,
NOME COMPLETO, CPF e CARGO;
c. Deve-se utilizar o “FORMULÁRIO DE RECURSO” (Anexo III deste edital) e preenchelo com todas as informações solicitadas, escaneando em formato “PDF”.
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d.
Os recursos em “PDF” devem ser enviados em arquivos distintos para cada recurso
interposto. Todos os recursos devem ser enviados em um único e-mail do candidato. Exemplo: Se o
candidato entrou com dois recursos, deve-se enviar 2 (dois) arquivos em um único e-mail, no formato
PDF, sendo um arquivo PDF para cada questão enviada.

2.2.2

A não observância das normas descritas acima poderá acarretar invalidação do recurso por email.

2.2.3 Em relação aos prazos e demais diretrizes, os recursos por endereço eletrônico seguem as
mesmas normas dos recursos por correspondência tradicional (cartas).
3

Os recursos referentes às questões das Provas somente serão conhecidos, para efeito de
julgamento, quando se fundamentar em “má formulação de questão” e de “impertinência do
conteúdo da questão”.

4

Será também admitido recurso pelo candidato que se achar prejudicado na divulgação das
questões por meio do gabarito preliminar e seu resultado preliminar, obedecendo ao prazo de 2
(dois) dias úteis. Deverá ser utilizado o formulário do anexo III do edital para o envio do recurso.

5
Compete à FACET CONCURSO julgar, em instância única administrativa, no prazo de até
cinco dias úteis do recebimento, os recursos interpostos de acordo com o Edital.
5.2 Recursos inconsistentes e/ou intempestivos serão indeferidos.
5.3 Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões) ou item(ns) de questão, a pontuação
correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido.
6

Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso.

CAPÍTULO VII - DA HOMOLOGAÇÃO
1. Apreciada a regularidade do Concurso, mediante relatório sucinto, a FACET CONCURSOS
encaminhará ao Prefeito Municipal que homologará e fará publicar no Semanário Oficial do
Município o seu resultado.

CAPÍTULO VIII - DAS NOMEAÇÕES
1. A nomeação dos candidatos classificados far-se-á por ordem decrescente das notas obtidas,
mediante a quantidade das vagas oferecidas, devendo o candidato apresentar os seguintes
documentos:
a)

Cópia do Diploma ou Certificado Escolar;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional;
Cópia da Cédula de Identidade;
Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social;
Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado);
Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino);
Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam;
Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso;
Declaração de bens e outros cargos públicos;
Uma foto recente tamanho ¾;
Laudo do médico do órgão municipal competente, atestando que o candidato está APTO ao
exercício do cargo.

2.
As nomeações serão feitas de acordo com as necessidades do Município, mediante decisão
administrativa, por meio de Decreto e/ou Portaria.
3.
A nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por cargo, far-se-á pela
Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL- PB, obedecido o limite de vagas existentes, as que
vierem a ocorrer e as que forem criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste concurso.
4.
A convocação será feita através da Secretaria Municipal de Administração ao candidato
aprovado, determinando o horário, dia e local para a apresentação do candidato para sua nomeação,
através de edital publicado no Semanário Oficial do Município, através de Correspondência com
Aviso de Recebimento (AR) enviado individualmente aos interessados e/ou em jornal de grande
circulação.
5.
O candidato nomeado para ocupar o cargo deve exercer no prazo legal as funções inerentes,
proibido qualquer ato que possa desviar ou praticar funções que não diz respeitos às atribuições do
cargo pelo qual o mesmo logrou êxito no concurso público, ressalvando as situações excepcionais e
autorizadas pelo órgão superior competente.

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A inexatidão das afirmativas e irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no
decorrer do processo seletivo, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do
Concurso Público, anulando-se os atos decorrentes da inscrição.
2. A inscrição importa no conhecimento e aceitação das normas do presente edital.
3. O Concurso Público terá validade pelo prazo de 1(um) ano, a contar da data da publicação de sua
homologação em Diário Oficial, podendo ser prorrogada a critério da Administração Pública
Municipal, obedecendo ao disposto do artigo 37, incisos III e IV, da CF.
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4. Não poderá ser fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no
Concurso, valendo para esse fim o resultado publicado.
5. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público em Diário Oficial e quadros de avisos da Prefeitura.
6. A classificação no Concurso Público assegurará a expectativa do direito de ser nomeado dos
candidatos aprovados, seguindo a ordem classificatória, ficando a concretização das nomeações
condicionada à existência de vagas e a prioridade sobre novos concursados para assumir cargo no
serviço público municipal de PRINCESA ISABEL.
7. O candidato aprovado deve manter sempre o seu endereço atualizado junto a Secretaria da
Administração do Município, a fim de que possa convocá-lo para comparecer quando for para tratar
de assunto relacionado à sua nomeação.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Supervisão e Fiscalização, juntamente com a
organizadora FACET CONCURSOS.
PRINCESA ISABEL, em 25 de fevereiro de 2019.

PREFEITO
Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso
Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso
Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

FACET CONCURSOS
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ANEXO I
QUADRO DE TÍTULOS
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE
PROFESSOR
VALOR DE CADA
TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO DE GRADUAÇÃO DIFERENTE DO
EXIGIDO PARA O CONCURSO concluído
TÍTULO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
concluído (no máximo de dois cursos)
TÍTULO DE CURSO DE MESTRADO
concluído
TÍTULO DE CURSO DE DOUTORADO
concluído
EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO - no
máximo de 6 anos ( 0,5 ponto por ano de efetivo
exercício)
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO concluído mínimo de 120 h/aulas e máximo de 2 cursos
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS SOBRE
EDUCAÇÃO OU ENSINO - máximo de 4
(quatro) artigos
PUBLICAÇÃO DE LIVRO - máximo de dois (2)
livros, EM ÁREA OBJETO DO CONCURSO
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
(seminário, congresso, no máximo de 5 (cinco)
participações).

1
2

VALOR MÁXIMO DOS
TÍTULOS

2

4

5

5

8

8

0,5
1
1
2
0,5

3

2

4

4

2,5

OBSERVAÇÕES
1. Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada e será desconsiderado o título que não
preencher devidamente os requisitos da comprovação e/ou que não esteja especificado no presente quadro.
2.
A comprovação da atividade no magistério far-se-á através de declaração da direção da unidade de
exercício do interessado, especificando o período do efetivo exercício. Sob pena de ser desconsiderada a
declaração apresentada.
2.1
Considera-se unidade de exercício do interessado, aquela unidade de ensino autorizado pelo órgão
competente na organização da educação, no âmbito municipal, estadual ou federal.
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3. Os artigos publicados são considerados quando os mesmos são publicados em revistas e jornais
especializados e na área específica da disciplina do candidato. No mínimo com 2 (duas) laudas
4. O(s) livro(s) deve(m) ser comprovado na íntegra através de cópias ou exemplares com ficha catalográfica
e registro competente. Para efeito de pontuação, o (s) livro (s) deve(m) ser da área específica da disciplina
do candidato.
5. A nota máxima do exame de títulos não ultrapassará 20 pontos para a somatória no resultado final.
6. Para efeito de classificação no resultado final do concurso, o candidato, mesmo que não obtenha nota na
prova de títulos, poderá ser aprovado, desde que a sua nota nas provas escritas não seja inferior a 50 pontos.
7. As declarações emitidas pela instituição de Ensino, tanto públicas quanto privadas, devem conter a
assinatura e carimbo do representante responsável. O Carimbo da instituição deverá conter o telefone e
endereço completo. Não devendo haver rasuras.
8. O candidato na entrega dos títulos assinará termo de responsabilidade, declarando de que os documentos
apresentados são verdadeiros, sob pena de responder por crime na forma da Lei. E se optar via sedex o
termo será considerado como de responsabilidade tácita, com o mesmo efeito, declarando de que os
documentos apresentados são verdadeiros.
9. Para efeito de pontuação no quesito “Curso de Aperfeiçoamento”, o título deverá apresentar
expressamente os termos “Curso de aperfeiçoamento” e/ou “formação continuada” ou capacitação
profissional.
10. Programas de Monitoria, Pesquisa e Extensão serão computados em “Participação em Eventos
Científicos”. Para efeito de pontuação, devem apresentar uma duração mínima de 30h.
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ANEXO II
PROGRAMAS DOS CARGOS DO CONCURSO

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; COZINHEIRA E VIGIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b)
acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e
aumentativo. MATEMÁTICA: 1 - Conjuntos: Tipos de Conjuntos; Pertence e Não Pertence; 2 Igual e Diferente; 3 - Operações com Números Naturais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão;
4 - Sentenças Matemáticas; 5 - Sistema Monetário Brasileiro; 6 - As horas. CONHECIMENTOS
GERAIS: 1 - Meios de Transporte; 2 - Meios de Comunicação; 3 - O Município; 4. Autoridades e
Poderes Públicos (Federal, estadual e Municipal) e os Serviços Públicos; 5 - Zona Urbana e Zona
Rural; 6 - Datas Comemorativas; 7- Meio ambiente. 8. As regiões geográficas do Brasil. 9.
Informações sobre o Município de PRINCESA ISABEL. 10- Geografia, história e economia do
Estado da Paraíba; 112- Processo de Formação das cidades Paraibanas; 12- Aspectos geográficos,
históricos, econômicos e culturais do município de PRINCESA ISABEL.

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL E OFICINEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos
textos; 2- Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da
língua: a) ortografia, b) acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e)
antônimo e sinônimo, f) diminutivo e aumentativo. MATEMÁTICA: 1-números inteiros; 2operação com números naturais e fracionais; 3- proporção; 4-regra de três simples; 5porcentagem; 6-problemas envolvendo as quatro operações (adição, subtração, divisão,
multiplicação. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e
amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia,
História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de PRINCESA
ISABEL.
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AGENTE ADMINISTRATIVO; MONITOR DE EDUCAÇÃO; E
RECEPCIONISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos
textos; 2- Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da
língua: a) ortografia, b) acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e)
antônimo e sinônimo, f) diminutivo e aumentativo. MATEMÁTICA: 1-números inteiros; 2operação com números naturais e fracionais; 3- proporção; 4-regra de três simples; 5porcentagem; 6-problemas envolvendo as quatro operações (adição, subtração, divisão,
multiplicação. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, relevantes e
amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia,
História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de PRINCESA
ISABEL.CONHECIMENTOS INFORMÁTICA: 1. Conhecimento dos aplicativos e dos recursos do
MS-Office; 2. Conhecimento em ambiente de Sistema Operacional Windows 10; 3. Conhecimentos
básicos gerais de Tecnologia da Informação, fundamentos de computadores; 4. História da evolução
de computadores e do hardware de computadores, estrutura de computadores, infraestrutura de
computadores, e manipulação de arquivos de dados; 5. Conhecimento de hardware, componentes
internos e externos de computadores, processadores, memória primária, memória secundária,
dispositivos de entrada e saída, barramentos, montagem, configuração; 6. Conhecimento de redes de
comunicação de dados: modelo TCP/IP, Topologias de Rede, Tipos de Rede, Sistemas Operacionais
de Redes, Problemas Típicos de Redes e configuração de redes de computadores; 7. Conhecimento de
Segurança da Informação, Vírus de computadores, Antivírus de computadores, Invasões, Firewall e
Criptografia de dados; 8. Conhecimento de Rede de Computadores e comunicação de dados,
Telecomunicações, Meios Físicos para Transmissão de dados, Comunicação de dados Remotamente,
Internet, Intranet, Extranet, Proxi, Rede LAN, MAN e WAN.

PROGRAMAS PARA OS CARGOS TÉCNICOS OU DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b)
acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e
aumentativo.CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Campanhas relacionadas ao combate as
endemias; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde do Adulto; Saúde do Idoso; Doenças
sexualmente transmissíveis; O trabalho do Agente Comunitário de Saúde e o Programa de Saúde da
Família,
Trabalho
de
prevenção,
vacinas.
Processo
saúde-doença
e
seus
determinantes/condicionantes; · Visita domiciliar; · Princípios e Diretrizes do Sistema Único de
Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; · Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação;
· Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; · Interpretação demográfica;
Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência; · Indicadores epidemiológicos;
Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; Critérios
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operacionais para definição de propriedades: indicadores socioeconômicos, culturais e
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, outros; · Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de
saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso.

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b)
acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e
aumentativo.CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Epidemiologia. Endemias e epidemias.
Etiologia, ciclo de transmissão, prevenção e controle das seguintes doenças: Dengue, Zika vírus,
Chikungunya, Febre Amarela, Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose, Escabiose, Febre Tifoide,
Tuberculose, Hanseníase, Raiva e Leishmaniose. Ações da vigilância sanitária no controle de
vetores. Noções Básicas sobre Zoonoses. Normas de Segurança no Trabalho. Impactos ambientais
decorrentes das atividades industriais e agrárias, da extração mineral e dos serviços urbanos.
Saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem
urbana).

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE
TRÂNSITO: Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro e suas
atualizações; e as seguintes Resoluções do CONTRAN: Resolução n°. 110, de 24/02/2000, Resolução
n°. 136, de 02/04/2002; Resolução n°. 152, de 29/10/2003; Resolução n°. 160, de 22/04/2004;
Resolução n°. 277, de 28/05/2008; Resolução n°. 352, de 14/06/10; Resolução n°. 303, de 18/12/2008
e Resolução n°. 432, de 23/01/2013. 2. Noções sobre tópicos atuais e relevantes das áreas de
transporte, trânsito, mobilidade urbana e meio-ambiente. 3. Lei no. 12.587, de 03de janeiro de 2012.
4. Direção defensiva; 5. Noções de primeiros socorros.
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AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b)
acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e
aumentativo. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Documentação Odontológica: prontuário
clínico; 2. Isolamento do Campo Operatório; 3. Manipulação e classificação de materiais
odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-orais; 4. Aplicação de métodos
preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais; 5. Orientação ao paciente sobre
Higiene Bucal; 6. Biossegurança e gerenciamento de resíduos; 7. Conhecimentos Básicos sobre o
funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela
utilizados; 8. Educação em saúde.

AUXILIAR EM PRÓTESE DENTÁRIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Equipamentos e instrumentais de uso
no laboratório de prótese dental. Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental:
indicações, manipulação e cuidados na conservação de gessos, ceras odontológicas, resina acrílica e
materiais de acabamento e polimento, ligas metálicas; normas de higiene pessoal e de biossegurança,
autocuidado e prevenção de contaminações cruzadas; educação em Saúde: conceitos básicos; ética
profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do
Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e
alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde
(SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica.

CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU E MOTORISTA DE ÔNIBUS
ESCOLAR
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b)
acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e
aumentativo. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; 1- Do sistema
Nacional de Trânsito; 2- Normas Gerais de Circulação e Conduta; 3- Dos pedestres e condutores de
veículos não motorizados 4- Da sinalização de trânsito; 5- Dos veículos; 6- Da habilitação; 7- Das
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infrações; 8- Das penalidades; 9- Das medidas administrativas; 10- Do processo Administrativo;.11Resoluções do CONTRAN em vigor; 12- Placas; 13- Direção Defensiva; 14- Inspeção e cuidados com
as máquinas; 15- Noções de mecânica; 16- Noções de primeiros socorros. 17- Geografia, história e
economia do Estado da Paraíba; 18- Processo de Formação das cidades Paraibanas; 19- Aspectos
geográficos, históricos, econômicos e culturais do município de PRINCESA ISABEL.

EDUCADOR SOCIAL E ORIENTADOR SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO:LOAS / PNAS / NOB -SUAS – (Lei
Orgânica da Assistência Social; Lei nº 8.742/93; Política Nacional de Assistência Social – PNAS
2004). Políticas de Saúde e Sistema Único de Saúde (SUS). Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90. Lei nº 8.842/94 - Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa
com Deficiência. Constituição Federal: - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres
individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania.

OPERADOR DE RÁDIO (SAMU)
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Noções de eletroeletrônica: conceito
e medição de tensão, corrente, resistência e potência elétrica, teste de componentes e equipamentos,
proteção de equipamentos elétricos, aterramento elétrico da rede e de equipamentos de áudio, vídeo e
dados. 2. Manutenção e sistema de vídeo: operação e interconexões (cabeamento e conexões) de
equipamentos de vídeo analógico e digital; aspectos de telas (proporções e resoluções), sistemas de
cor, compressão do sinal de vídeo, conhecimentos básicos do menu de câmera de vídeo com gravação
em alta definição, gravação de vídeo digital e mídias utilizadas, padrões de gravação e reprodução,
digitalização de vídeo Versão após avaliação da Procuradoria analógico e iluminação para produção
audiovisual. 3. Manutenção em sistemas de áudio: fundamentos de som, operação de equipamentos de
gravação e reprodução de áudio analógico e digital e seus padrões de interconexão; digitalização de
áudio analógico em diversos formatos de armazenamento, captação de áudio, gravação de som direto;
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som ambiente e ruído, tipos de microfones e suas funções. 4. Sistemas multimídia: conceito de
multimídia digital, novas tecnologias do audiovisual (TV, cinema e vídeo), noções básicas de
operação de câmera de estúdio e externa, noções de utilização de software de edição para produção
audiovisual, gerenciamento de arquivos, back up e gravação nas diversas mídias digitais.

FISCAL DE TRIBUTOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1 – Tributos Municipais: ISS e IPTU.
1.1 – Taxas: do exercício do Poder de Polícia, 1.2. Contribuição de Melhoria. 2 – Limitações da
Competência Tributária. 3. – Das Limitações da Competência Tributária conforme a Constituição
Federal: Art. 156 e seus incisos. 4 – Do crédito tributário. 5- Da Fiscalização. 6 – Das infrações e
penalidades conforme o Código Tributário. 7- - Legislação Tributária e de Rendas do Município.

FISCAL SANITÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Constituição Federal 1988 – Da Ordem
Social; Seção II; da Saúde: Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. Sistema Único de Saúde (SUS) Legislação do SUS: Lei 8.080 de 19/09/1990 e Decreto nº 7.508 de 28/06/2011; Lei 8.142 de
28/12/1990. Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012. Vigilância em saúde no Brasil: Sistema
Nacional de vigilância em saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Saúde Pública.
Vigilância Sanitária: conceito, área de abrangência e funções. Riscos sanitários e Ambientais.
Inspeção: conceito, finalidade, características, etapas e tipos de inspeção. Vigilância sanitária de
produtos e serviços de interesse a saúde. Manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens,
armazenamento e transporte do produto final. Noções de Doenças transmissíveis por alimentos.
Controle, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. Epidemiologia.
Endemias e epidemias. Etiologia, ciclo de transmissão, prevenção e controle das seguintes doenças:
Dengue, Zika vírus, Chikungunya, Febre Amarela, Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose,
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Escabiose, Febre Tifoide, Tuberculose, Hanseníase, Raiva e Leishmaniose. Ações da vigilância
sanitária no controle de vetores. Noções Básicas sobre Zoonoses. Normas de Segurança no Trabalho.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1) Computadores padrão PC:
Arquitetura e funcionamento, características de componentes de hardware (placas, memórias,
barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada e saída, instalação e configuração de periféricos,
instalação, configuração e manutenção de microcomputadores e impressoras. 2) Estabelecimento e
liberação de conexão: Estabelecimento e liberação de conexão; Controle de fluxo; UDP; TCP; 3)
Fundamentos de Segurança: Fundamentos de Segurança; Vulnerabilidades, ameaças e riscos de
ataques a sistemas computacionais; Prevenção e tratamento de incidentes; Dispositivos de Segurança;
Firewall, IDS, IPS, Proxy, NAT e VPN; Firewalls e regras de isolamento e proteção de redes. 4)
Microsoft Word 2010: criação, edição, formatação e impressão. 5) O protocolo IP: O protocolo IP:
endereçamento IPv4, IPv6, CIDR, DHCP. 6) Organização de pastas e arquivos operações de
manipulação de pastas e arquivos: Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de
pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 7) Redes: Noções de redes de computadores:
Topologias lógicas e físicas, protocolos TCP/IP, DNS, TELNET, FTP e HTTP, serviços (DHCP,
WINS, DNS), administração de contas de usuários, fundamentos de rede locais (cabeamento,
comunicação, placas de redes, modens, hubs, switches, roteadores). 8) Segurança: Segurança de
equipamentos, em redes e na Internet. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de proteção,
Procedimento para a realização de cópia de segurança. 9) Segurança: Rotinas de segurança da
informação e recuperação de arquivos; Procedimento para a realização de cópia de segurança; Rotinas
de backup e prevenção de vírus. 10) Sistema Operacional: Configurações básicas do Sistema
Operacional (painel de controle); Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de
pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 11) Sistema Operacional: Sistemas
Operacionais Windows XP, instalação e configuração de suítes de escritório (MS-Office), instalação e
configuração de browser's (Internet Explorer e Mozilla Firefox).

TÉCNICO EM FARMÁCIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
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Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Coleta e manipulação de amostras
biológicas para exames laboratoriais (preparo do paciente; coleta de sangue arterial,
venoso e arterial; obtenção de sangue total, soro, plasma, urina e fezes); Equipamentos e
vidrarias de laboratório (identificação e utilização dos equipamentos volumétricos,
quantitativos e analíticos de uso comum em laboratório de análises clínicas); Limpeza e
preparo do material de laboratório (etapas a serem desenvolvidas, soluções química para
lavagem, esterilização química, calor seco e úmido); Preparação de soluções e técnicas de
diluição de amostras biológicas para exames (Cálculos e preparo de reagentes); Unidades
utilizadas em laboratório de análises clínicas (unidades de peso e volume, porcentagem,
molaridade e normalidade); Manuseio do microscópio óptico e conhecimento das técnicas
de microscopia; Preparação e coloração de esfregaço sanguíneo; Preparação de
esfregaços e colorações em microbiologia; Preparação de amostras biológicas para
pesquisa de parasitas; Preparação do exame quantitativo e qualitativo de urina; Automação
em laboratório de análises clinicas; Biossegurança (equipamentos de proteção de uso
individual e coletivo; descontaminação e descarte de material); Técnicas de pesagem e
filtração; Noções gerais de bioquímica clínica.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Interpretação de desenhos e plantas.
2. Elaboração de desenhos de várias escalas. 3. Conhecimento prático de trabalhos em teodolito e
níveis em levantamentos planialmétricos. 4. Cálculos de áreas e volumes através de métodos
fotográficos e aritméticos. 5. Redação e elaboração de descrição de registros. 6. Cálculo de
coordenadas. 7. Conceitos sobre Normas de Segurança do Trabalho e uso de EPI’s. 8. Ética
Profissional.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Código de ética e lei do exercício
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profissional; 2. Processo do trabalho em enfermagem; 3. Registros de enfermagem e ocorrência no
serviço: implicações legais e éticas; 4. Biossegurança nas ações de enfermagem: precauções
universais, exposição e material biológico, biossegurança no parto, contaminação radioativa; 5.
Processamento de artigos hospitalares: limpeza, desinfecção e esterilização; 6. Assistência de
enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; 7. Assistência de enfermagem em
obstetrícia, evolução do parto normal e operatório, aborto, toxemia gravídica e puerpério, cuidado
com recém-nascido; 8. Aleitamento materno; 9. Assistência de enfermagem à criança: crescimento e
desenvolvimento, necessidades nutricionais e doenças prevalentes da infância (desidratação,
desnutrição e afecções respiratórias); 10. Assistência de enfermagem nas enfermidades endócrinas e
circulatórias: hemorragias, trombose, embolia, choque, isquemia, edema agudo do pulmão, infarto do
miocárdio e parada cardiorrespiratória; 11. Assistência de enfermagem em saúde mental; 12. Técnicas
de enfermagem: cálculo, preparo e administração de medicamentos e 1717 hemoderivados, higiene,
transporte, oxigenoterapia, drenagens, monitorização cardíaca, controle hídrico, aspiração de
secreção, alimentação enteral e parenteral, sinais vitais; 13. Tratamento e prevenção de feridas; 14.
Atendimento em urgência e emergência; 15. Imunização: aplicação, transporte, armazenamento e
conservação de vacinas; 16. Vigilância epidemiológica: Políticas de saúde pública – SUS; 17. Ações
básicas de saúde coletiva – PSF.

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Instrumental e Equipamentos. Materiais
Dentários. Nomenclatura e Notação Dentária. Anatomia Dentária. Miologia. Articulacão
Temporomandibular. Princípios de Oclusão, Movimentos Mandibulares e Relações Interdentárias.
Conceitos de Moldagem. Confecção de Modelos em Gesso. Montagem dos Modelos em
Articuladores. Enceramento e Escultura Dentária. Próteses Provisórias. Noções Básicas de
Ortodontia. Conceitos e Técnicas Laboratoriais em Próteses Fixas Unitárias e Pontes Fixas; Próteses
Totais; Próteses Imediatas e de Transição; Próteses Parciais Removíveis à grampos; Próteses Parciais
Removíveis Provisórias; Próteses sobre Implantes Cimentadas e Parafusadas, Unitárias e Múltiplas;
Próteses Tipo Protocolo Branemark. Próteses Removíveis Tipo Overdenture. Biossegurança e
segurança no trabalho. Relacionamento interpessoal. Código de Ética

TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da Linguagem.
Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4.
Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação linguística; 6. Níveis de
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Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos;
8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.
Sintaxe de regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Impactos ambientais decorrentes das
atividades industriais e agrárias, da extração mineral e dos serviços urbanos. Saneamento básico
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana). Poluição de
água, do ar e do solo (monitoramento, sistemas de licenciamento e demais medidas de controle).
Poluição do Ar. Poluição por queimadas Poluição Sonora. Poluição do Solo. Poluição Visual. Gestão
de recursos hídricos e demais recursos naturais. Licenciamento ambiental. Valorização ambiental.
Mudanças climáticas.

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIDÁTICA: –1 -a didática e a formação profissional do professor; 2 - educação: valores e objetivos;
3 - aprendizagem: conceito e tipos; 4 - tendências pedagógicas; 5 -tipos de planos de ensino; 6 objetivos de ensino, conteúdos, métodos e técnicas, recursos de ensino e avaliação. 7 -LDBN, 8 PCN’S. 9-Projeto Político Pedagógico, 10-Projetos no cotidiano da escola. 11-Educação Inclusiva.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceito, princípios, finalidades e objetivos da educação
física escolar, tendências e filosofias subjacentes às concepções de educação física; processo
histórico da educação física, o homem e sua corporeidade; metodologia do ensino da educação física
escolar; o homem e a motricidade; a cultura corporal e sua expressão nos temas de dança (ritmos e
movimentos), ginástica, jogo e esporte; a ludicidade e o jogo; fundamentos metodológicos e
princípios do esporte educacional, dos jogos e das expressões ginásticas; indicação para uma
transformadora – avaliação da educação física escolar.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO I
DIDÁTICA – I- a didática e a formação profissional do professor; II - o processo de ensino na
escola; III - objetivos de ensino, conteúdos, Métodos e técnicos; IV – recursos de ensino e avaliação;
V - tipos de planos de ensino. VI- Pcns. VII. Projetos no cotidiano da escola. VIII - Alfabetização. IX
– Letramento. X- Habilidades. XI- Competências. XII- Educação Inclusiva.
LÍNGUA
PORTUGUESA: I-Interpretação de Texto; II-Alfabetização e Língua Portuguesa: Concepções de
aprendizagem da leitura e da escrita; alfabetização na perspectiva do letramento; aspectos
lingüísticos e psicolingüísticos da alfabetização; aspectos sociolingüísticos da alfabetização: usos e
funções da escrita e da leitura; oralidade e escrita; norma padrão e linguagem do aluno; aspectos
metodológicos envolvidos na alfabetização; leitura e literatura infantil: relação leitor/texto e a
construção de sentido na leitura; avaliação dos processos de apropriação da leitura e da escrita.
MATEMÁTICA: Educação matemática - perspectivas atuais; construtivismo e educação matemática;
etnomatemática; o conhecimento matemático e suas características; os objetivos do ensino de
matemática na escola; a construção dos conceitos matemáticos; o conteúdo de matemática no ensino
fundamental: seleção e organização para propostas alternativas de educação. Aspectos metodológicos
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do ensino da matemática. CONHECIMENTOS GERAIS: 1- Geografia, história e economia do
Estado da Paraíba; 2- Processo de Formação das cidades Paraibanas; 3- Aspectos geográficos,
históricos, econômicos e culturais do município de PRINCESA ISABEL.

PROGRAMA PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DIREITO
CONSTITUCIONAL: 1 Constituição: conceito, objeto e classificação. 1.1 Supremacia da
Constituição. 1.2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.3 Interpretação das normas
constitucionais. 2 Dos princípios fundamentais. 2.1 Dos direitos e garantias fundamentais. 2.2 Dos
direitos e deveres individuais e coletivos. 2.3 Dos direitos políticos. 2.4 Dos partidos Políticos. 3 Da
organização do Estado. 3.1 Da organização políticoadministrativa. 3.2 Da União. 3.3 Dos estados
federados. 3.4Dos Municípios. 3.5 Da intervenção no Estado e Município. 3.6 Da administração
pública.3.7 Dos servidores públicos. 4 Da organização dos poderes no Estado. 4.1 Do poder
legislativo. 4.2 Do processo legislativo. 4.3 Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 4.4
Do Tribunal de Contas da União. 4.5 Do Poder Executivo. 4.6 Atribuições e Responsabilidades do
Presidente da República. 5. Do Poder Judiciário. 5.1 Disposições Gerais. 5.2 Do Supremo Tribunal
Federal. 5.3. Dos Tribunais Superiores. 5.4 Dos Tribunais e Juízes eleitorais e militares. 5.5 Das
funções essenciais à justiça. 5.6 Do Ministério Público e da Defensoria. 5.7 Do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Ato Administrativo: conceito, requisitos,
atributos, classificação, espécies e invalidação. 1.1 Anulação e revogação. 2 Controle da
administração pública: controle administrativo, controle legislativo e controle judiciário. 3 Contrato
administrativo: conceito, peculiaridades, controle, formalização, execução e inexecução.3.1.Licitação:
Princípios, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade, procedimentos e modalidades. 3.2 Contrato de
concessão de serviços públicos. 4 Agentes Administrativos: investidura e exercício da função pública.
4.1 Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes jurídicos. 4.2 Processo administrativo:
conceito, princípios, fases e modalidades. 5 Poderes da administração: vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar e regulamentar. 5.1 O poder de polícia: conceito, finalidade e condições de
validade. 6 Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação, servidão administrativa,
requisição, ocupação provisória e limitação administrativa. 6.1 Direito de construir e seu exercício.
6.2 Loteamento e zoneamento. 7 Princípios básicos da administração 7.1 Responsabilidade civil da
administração: reparação do dano. 7.2 Enriquecimento ilícito e uso e abuso do poder. 7.3 Sanções
penais e civis. 8 Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de
prestação. 8.1 Concessão e autorização dos serviços públicos. 9 Organização administrativa: noções
gerais. 9.1. Administração direta e indireta. 10. Desapropriação. 10.1 Bens suscetíveis de
desapropriação. 10.2 Competência para decretá-la. 10.3 Desapropriação judicial por necessidade ou
utilidade pública. 10.4 Indenização e seu conceito legal. 10.5 Caducidade da desapropriação. 10.6
Imissão na posse do imóvel desapropriado. DIREITO TRIBUTÁRIO- 1. Tributos Municipais: ISS e
IPTU. 1.1 – Taxas: do exercício do Poder de Polícia, 1.2. Contribuição de Melhoria. 2 – Limitações
da Competência Tributária. 1919 3. – Das Limitações da Competência Tributária conforme a
Constituição Federal: Art. 156 e seus incisos. 4 – Do crédito tributário. 5- Da Fiscalização. 6 – Das
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infrações e penalidades conforme o Código Tributário. 7-Do Processo Administrativo Fiscal. 8Legislação Tributária do município de Princesa Isabel- PB. CONTABILIDADE GERAL: Princípios
Fundamentais de Contabilidade; Plano de Contas; Livros e Documentos Contábeis; Classificações e
Registros Contábeis; Operações com Mercadorias; Avaliação de Investimentos Temporários e
Permanentes; Avaliação e Registro do Ativo Imobilizado e Diferido; Encerramento de Exercício e
Apuração de Resultado; Provisão para Imposto de Renda; Destinação do Resultado; Demonstrações
Contábeis. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito de Orçamento Público; Tipos de Orçamentos;
Princípios Orçamentários; Elaboração e aprovação do orçamento; Créditos Orçamentários e
Adicionais; Execução Orçamentária; Receita Pública e seus Estágios; Despesa Pública e seus
Estágios; Classificação Institucional, Funcional e Programática; Noções do SIAFI – Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal; Plano de Contas da Administração
Pública Federal; Operações Típicas da Administração Pública Federal; Patrimônio da Entidade
Pública; Balanços Públicos e Demonstração das Variações Patrimoniais; Prestação de Contas;
Controle Interno e Externo; Lei de Responsabilidade Fiscal.

ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 - O Processo
Histórico da Profissão: Do Conservadorismo ao Serviço Social Alternativo – 1.1. Métodos e
Metodologia; 1.2. Relação Teoria/Prática, Sujeito/Objeto; 1.3. Objetivos. 2 - Políticas Públicas e
Instituição: Espaço Profissional/Mediação/Práxis. 3-Divisão Social do Trabalho e a Prática
Profissional. 4-Planejamento/Pesquisa-Ação-Qualitativa. 5-Assistência Social e Cidadania. 6Movimentos Sociais. 7- Previdência Social: Benefícios. 8- Reforma Sanitária: Da 8ª Conferência
Nacional de Saúde ao Sistema Único de Saúde. 9. Ética Profissional.

BIOMÉDICO
PORTUGUÊS. Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação
gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e
subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Bioquímica.
Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas.
Equilíbrio ácido-base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia. Testes hematológicos.
Automação em hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. Carcinogênese.
Doenças autoimunes. Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos. Métodos de análise.
Parâmetros legais. Microbiologia médica. Bacteriologia, virologia e micologia. Urinálise. EAS.
Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico.
Preparo de vidraria, reagentes e soluções. Preparo de meios de cultura. Equipamentos: princípios e
fundamentos. Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e
leitores de Elisa. Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e purificação de água.
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com
as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto
n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA
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MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica
Cromatografia e eletroforese.

CIRURGIÃO DENTISTA(UBS); CIRURGIÃO DENTISTA(PNE);
CIRURGIÃO DENTISTA(ORAL PARA MENOR); CIRURGIÃO
DENTISTA(PERIODONTIA) E CIRURGIÃO DENTISTA(PRÓTESE;
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.
Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal.
Aparelho estomatognático: Desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes. Diagnóstico, semiologia
bucal, exames complementares. Dentição permanente. 2. Cariologia: Etiologia, diagnóstico e
tratamento da doença cárie dentária com ênfase na prevenção da saúde bucal. Fluorterapia - Uso
sistêmico e tópico. Aspectos Taxológicos e clínicos. Flúor 3. Normas de controle de infecção no
ambiente de trabalho. Hepatites virais (A,B e C). Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso de
barreiras protetoras. Conduta frente a acidente de trabalho. Exame clínico e radiográfico; 4. Patologia
periodontal, doenças gengivais e periodontal - diagnostico e tratamento. Algias orofaciais, tipo
diagnósticos diferentes. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas e da polpa. Lesões dos tecidos
periodontais.5. Cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos. Lesões mais freqüentes da
cavidade bucal: Candidíase, Gengivoestomatite- herpética, lesões herpéticas, secundarias, sífilis e
Aids;6. Preparo cavitário: Conceitos atuais, materiais usados em dentística, proteção de complexo
dentino-polpa. Patologia pulpar e periapical: Características Clínicas; 7. Traumatismo dental, Trinca
do esmalte, Concussão, subluxação, luxação, deslocamento completo do dente, fratura das coroas e
raízes. Terapêutica odontológica-analgésicos, antoiflamatórios, antibióticos e anestésicos de uso local
em odontologia; 8. Educação e saúde bucal. Diagnóstico bucal: Patologia dos tecidos moles e duros
da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença periodontal; 9. Técnica de anestesia intraoral.
Princípios básicos do atendimento.

CONTADOR
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01Contabilidade: a) Conceito e divisão da Contabilidade; b) Contas: Conceito, Distribuição do plano de
Contas; c) Fatos contábeis. 02 - Contabilidade Pública: a) Patrimônio Público; b) Receitas Públicas e
seus estágios; c) Despesas Públicas e seus Estágios; d) Exercícios e Períodos Administrativos; e)
Regimes Contábeis; f) Sistema e Plano de Contas; g) Sistema Orçamentário; h) Sistema Financeiro; i)
Sistema Patrimonial. 3 – Escrituração: a) Abertura da Escritura pelo Patrimônio; b) Abertura da
Escrita pelo Orçamento; c) Escrituração do Sistema Financeiro-Patrimonial. 04 - Prestações e tomada
de contas anuais (segundo a Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar
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nº101/2000). Conceito de Orçamento Público; Tipos de Orçamentos; Princípios Orçamentários;
Elaboração e aprovação do orçamento; Créditos Orçamentários e Adicionais; Execução Orçamentária;
Receita Pública e seus Estágios; Despesa Pública e seus Estágios; Classificação Institucional,
Funcional e Programática; Noções do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal; Plano de Contas da Administração Pública Federal; Operações Típicas da
Administração Pública Federal; Patrimônio da Entidade Pública; Balanços Públicos e Demonstração
das Variações Patrimoniais; Prestação de Contas; Controle Interno e Externo.

EDUCADOR FÍSICO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por
coordenação e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica
(significação das palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS: Princípios específicos da musculação. 2-Resistências e recursos materiais
utilizados na musculação. 3- Musculação e emagrecimento. 4-Exercício físico e diabetes. 5-Exercício
físico e gravidez. 6-Aspectos fisiológicos do envelhecimento. 7-Fisiologia do exercício relacionado
ao desenvolvimento da criança. 8-Adaptações fisiológicas relativas ao treinamento de corrida de rua.
9-Fatores de influência no desempenho de corredores de rua. 10-Medidas e avaliação em educação
física. 11-Avaliação da composição corporal. 12-Treinamento de força – Aspectos fisiológicos e
metodológicos – Fatores biomecânicos e anatômicos. 13- Fornecimento de energia para a atividade
muscular. 14-Gasto energético na atividade física – Técnicas de laboratório.

ENFERMEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atendimento
pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do politraumatizado, cinemática do
trauma, prevenção do trauma, resgate veicular. 2. Atendimento de urgência e emergência frente a
distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos,
psiquiátricos. 3. Traumatismos não-intencionais, violência e suicídios. 4. Atendimento ao trauma
cranioencefálico, de coluna, músculo-esquelético, torácico, abdominal. 5. Situações especiais de
ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e
eletrocussão. 6. Princípios gerais de biossegurança. 7 Aspectos éticos e deontológicos do exercício da
enfermagem 8.Vítima com queimadura, hemorragias (venosa e arterial) , feridas e intoxicação
exógena. 9. estados de choque: etiologia e quadro clínico 10. Avaliação do coma (escala de Glasgow)
Código "Q". Alfabeto Fonético 11. Ética e Legislação Profissional.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
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palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de
Ecologia, Ciclos Biogeoquímicos e Poluição Ambiental. Gerenciamento de resíduos sólidos:
conceitos, caracterização, aspectos ambientais e epidemiológicos, métodos de disposição final e
tratamento. Planos de Gerenciamento de Resíduos. Sistemas de Tratamento de Esgotos: Conceitos
básicos, características do esgoto doméstico, Sistemas de Tratamento, Gestão e Disposição de
Efluentes e lodos. Sistemas de Abastecimento de água: Conceitos básicos, características químicas,
físicas e biológicas de água superficial e subterrânea, Concepções de Estações de Tratamento de Água
para consumo humano, qualidade da água para consumo humano - Portaria Nº2914/2011 do
Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária. Avaliação de Efluentes industriais. Unidade de Conservação
e Unidades de Preservação Permanente: Conceitos e gestão. Educação ambiental: Fundamentos da
questão ambiental, Política de Educação ambiental nas escolas e na comunidade, sociedade
sustentável. Gestão Ambiental: Avaliação de Impacto Ambiental, Noções de Metodologias de
Avaliação de Impactos Ambientais, Processo de Licenciamento Ambiental: Análise da competência
do Licenciamento Prévio, EIA/RIMA e RIA Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de
Operação, Autos de infração e Termo de Ajustamento de Conduta. Legislações Ambientais Nacionais:
Lei de crime ambiental; Política Nacional de recursos Hídricos - Lei 9.433/97; Política Nacional de
Saneamento Básico - Lei 11445/07; Política nacional de resíduos Sólidos - Lei 12305/10. Política
Nacional de Educação Ambiental - Lei 9795/99; Licenciamento Ambiental: Lei 6.938/81. Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - Lei n° 9.985/2000. Resoluções CONAMA: nº
001/86; nº 237/97; nº 274/00; nº 357/05, nº430/11, nº01/90, nº 02/93; Nº 05/89; Nº03/90, Nº382/06; Nº
358/05; Nº 307/02; Nº 448/12; Nº 431/11; Nº362/05; Nº420/09; N°469/15.

ENGENHEIRO CIVIL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1)
Planejamento, controle e orçamento de obras. 2) Execução de obras civis. 2.1) Topografia e
terraplenagem; locação de obra; sondagens; instalações provisórias. 2.2 Canteiro de obras; proteção e
segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas 2.3 Fundações. 2.4
Escoramentos. 2.5 Estruturas de concreto; formas; armação; 2.6 Argamassas; 2.7 Instalações prediais.
2.8 Alvenarias 2.9 Revestimentos. 2.10 Esquadrias. 2.11 Coberturas. 2.12 Pisos. 2.13
Impermeabilização 2.14 Isolamento térmico. 3 Materiais de construção civil. 3.1 Aglomerantes –
gesso, cal, cimento portland. 3.2 Agregados 3.3 Argamassa 3.4 Concreto: dosagem; tecnologia do
concreto. 3.5 Aço. 3.6 Madeira. 3.7 Materiais cerâmicos. 3.8 Vidros. 3.9 Tintas e vernizes. 3.10
Recebimento e armazenamento de materiais. 4 Mecânica dos solos. 4.1.formação e propriedades dos
solos. 4.2 Índices físicos. 4.3 Pressões nos solos. 4.4 Prospecção geotécnica. 4.5 Permeabilidade dos
solos; percolação nos solos. 4.6 Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento
nos solos; estimativa de recalques. 4.7 Resistência ao cisalhamento dos solos. 4.8 Empuxos de terra;
estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das
fundações profundas. 5 Resistência dos materiais. 5.1 Deformações. 5.2 Teoria da elasticidade. 5.3
Análise de tensões. 5.4 Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. 6.
Análise estrutural. 6.1 Esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. 6.2 Estudos das
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estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e
deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas isostáticas; esforços sob
ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. 6.3 Estruturas
hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processo de Cross e linhas de
influência em estruturas hiperestáticas. 7. Dimensionamento do concreto armado. 7.1 Estados limites;
aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. 7.2 Dimensionamento de seções retangulares
sob flexão. 7.3 Dimensionamento de seções T. 7.4 Cisalhamento. 7.5 Dimensionamento de peças de
concreto armado submetidas a torção. 7.6 Dimensionamento de pilares. 7.7. Detalhamento de armação
em concreto armado. 7.8. Norma NBR 6118 (2003) – Projeto de estruturas de concreto –
procedimentos. 8. Instalações prediais. 8.1 Instalações elétricas. 8.2 Instalações hidráulicas. 8.3
Instalações de esgoto. 8.4 Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar
comprimido, vácuo e água quente). 9. Estradas e pavimentos urbanos. 10. Saneamento básico –
tratamento de água e esgoto. 11. Noções de barragens e açudes. 12. Hidráulica aplicada e hidrologia.
13. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obra; 13.1. Norma NR 18 Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (118.0002). 14. Responsabilidade Civil e Criminal
em Obras de Engenharia e Conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis referentes
aos Art. nº 121 e 132 do Código Penal. 15. Patologia das obras de engenharia civil. 16. Engenharia de
avaliações: legislação e normas, laudos de avaliação. 17. Licitações e contratos da Administração
Pública (Lei n.º 8.666/93). 18. Qualidade. 18.1. Qualidade de obras e certificação de empresas; 18.2.
Aproveitamento de resíduos e Sustentabilidade na construção; 18.3. Inovação tecnológica e
Racionalização da construção.

FISIOTERAPEUTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Métodos e
técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia; 2. Provas de função muscular; 3.
Cinesiologia e Biomecânica; 4. Análise da marcha; 5. Exercícios terapêuticos e treinamento
funcional; 6. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia,
mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda; 7. Prescrição e
treinamento de órteses e próteses;8. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia,
semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; 9. Ortopedia e
traumatologia; 10. Cardiologia; 11. Pneumologia; 12. Ginecologia e obstetrícia; 13. Geriatria:
fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora.

FONOAUDIÓLOGO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 -Aquisição e
evolução da Linguagem; 2 -Morfofisiologia dos órgãos da fala; 3 -Elementos de linguística; 4 Princípios e processos de Fonoaudiologia; 5 -Técnicos de Comunicação; 6 -Distúrbios da fala:
etiologia, caracterização e atendimento; 8 –Disfonias, Disortias; 9 -A Linguagem e sua relação com
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outras patologias: atismo, paralisia cerebral, deficiência mental, privação sociocultural e outros; 10 Capacidade pneumo fono articulatória e os distúrbios da fala; 11 –Afasia; 12 –Dislexia; 13 -Avaliação
do potencial educativo para os portadores de distúrbios da Linguagem; 14 -métodos, técnicas e
recursos especiais para (re)educação.

MÉDICO AUDITOR
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema
Nacional de Auditoria do SUS: Conceito, finalidade, competências e responsabilidade do auditor em
saúde pública. 2. Rotinas do processo de Auditoria em saúde: auditoria analítica e operativa no SUS.
3. Política Nacional de Medicamentos 4. Fundo Municipal de Saúde e Gestão de recursos financeiros
do SUS 5. Noções de Avaliação de serviços de saúde: conceito, finalidades, estratégias de avaliação.
6. Auditoria dos procedimentos dos sistemas de informações hospitalares e do sistema de informações
ambulatoriais. 7. Pacto pela saúde 2006 - consolidação do SUS e suas diretrizes operacionais. 8.
Norma Operacional de assistência à Saúde - NOAS - SUS 2002 9. Política Nacional de procedimentos
eletivos de média e alta complexidade (Portaria/GM 252, 06/02/2006). 10. Resolução n° 333,
04/11/2003, do Conselho Nacional de Saúde. 11. Código de Ética Médica e Resoluções do CFM
(Conselho Federal de Medicina) e Relação com Auditoria Médica 12. Orientações Técnicas para
Aplicação de glosas em auditoria do SUS, 2005.

MÉDICO DA UBS; MÉDICO CLÍNICO E MÉDICO(CLÍNICO GERAL)
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Código de
Ética Médica; 2. Preenchimento da Declaração de óbito; 3. Doenças de Notificação Compulsória; 4.
Princípios do Atendimento Clínico anamnese, no diagnóstico e na orientação; 5. Dor Fisiopatologia;
6. Dor Torácica; 7. Dor Abdominal; 8. Cefaléias; Dor Lombar e Cervical; 9. Distúrbios da Regulação
Térmica; 10. Calafrios e Febre; 11. Dores Musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza Muscular; 12.
Tosse e Hemoptise; 13. Dispnéia e Edema Pulmonar; 14. Edema; 15. Cianose, Hipoxia e Policitemia;
16. Hipertensão Arterial; Síndrome de Choque; 17. Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; 18.
Insuficiência Cardíaca; 19. Insuficiência Coronária; 20. Bradiarritmias; 21. Taquiarritmias; 22.
Cateterismo e Angiografia Cardíaco; 23. Febre Reumática; 24. Endocardite Infecciosa; 25.
Miocardiopatias e Miocardites; 26. Infarto Agudo do Miocárdio; 27. Cor Pulmonale; 28. Parada
Cardiorespiratória; 29. Disfasia; 30. Constipação Diarréia e Distúrbios da Função Ano Retal; 31.
Aumento e Perda de Peso; 32. Hematêmese Melena; 33. Hepatite Aguda e Crônica; 34. Icterícia e
Hepatomegalia; 35. Cirrose; 36. Distensão Abdominal e Ascite; 37. Coledocolitíase; 38. Doenças do
Pâncreas; 39. Líquidos e Eletrólitos; 40. Acidose e Alcalose; 41. Anemias; 42. Hemorragia e
Trombose; 43. Biologia do Envelhecimento; 44. Problema de Saúde do Idoso; 45. Diagnóstico e
Manuseio das Afecções Mais Comuns da Pessoa Idosa; 46. Avaliação e Diagnóstico das Doenças
Infecciosas; 47. Diarréia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; 48. Doenças Sexualmente
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Transmissíveis; 49. Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto; 50. Estado de Mal Asmático; 51.
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 52. Tromboembolismo Pulmonar; 53. Insuficiência Renal
Aguda; 54. Insuficiência Renal Crônica; 55. Glomerulopatias; 56. Obstrução das Vias Urinárias; 57.
Lupus Eritematoso Sistêmico; 58. Artrite Reumatóide; 59. Vasculites; 60. Doença Articular
Degenerativa; 61. Artrite Infecciosa; 62. Distúrbios da Coagulação; 63. Diabetes Mellitus; 64.
Doenças da Tireóide; 65. Acidose Lático; 66. Doenças Vasculares Cerebrais; 67. Traumatismo
Cranioencefálico e Raquimedular; 68. Viroses do Sistema Nervoso Central: Meningites e Encefalites;
69. Coma; 70. Doenças Ocupacionais; 71. Acidentes do Trabalho; 72. Neoplasias; 73. Moléstias
Infecciosas; 74. Carências Nutricionais; 75. Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito
à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde; 76. Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da
Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde.

MÉDICO PSIQUIATRA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O exame
psiquiátrico; Métodos diagnósticos em psiquiatria; Neurobiologia; Psicopatologia; Psicodinâmica;
Psicofarmacologia; Métodos terapêuticos alternativos em psiquiatria. Reforma Psiquiátrica Brasileira
(Lei 10.216 e Portarias para sua implantação de 2001 a 2006). Organização da atenção em Saúde
Mental: rede de atenção e reabilitação psicossocial. Epidemiologia dos transtornos mentais.
Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas.. Transtornos mentais orgânicos, incluindo somáticos;
transtornos mentais e de comportamento, decorrentes do uso de substâncias psicoativas;
esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes: transtornos do humor (afetivos); transtornos
neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais, associadas a
perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos de personalidade e de comportamento adulto;
retardo mental; transtorno do desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e de
comportamento, com início, usualmente, na infância e adolescência; transtorno mental não
especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individual/grupal/familiar. Psiquiatria social e
prevenção. Organização da atenção em Saúde Menta

MÉDICO REGULADOR
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação e
Conhecimentos Específicos: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva;
Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e
funcionamento da Atenção Básica; Funções responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação
em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças,

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA-FACET CONCURSOS
Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 - Sapucaia Timbaúba (PE)
CEP 55870-000 - Tele fax (81) 3631.0752 e (81) 36311533 www.facetconcursos.com.br

agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7)
Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários d saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho
em Serviços de Saúde. 10) Saúde da Família: conceitos, princípios, organização, especificidades,
estratégias, unidade de saúde da família, equipes, trabalho, visitas domiciliares e nas atividades
comunitárias núcleos de apoio à saúde da família, programa saúde na escola. Política Nacional de
Atenção Básica. Coleta de dados: e-SUS Atenção Básica. Acompanhamento Domiciliar e Registro de
Atividades, Procedimentos e Notificações. 11) Ética Profissional. 12) Sistema Único de Saúde - SUS.
Medicina Geral: 1) Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia.
7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9) Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar.
11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12)
Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças
Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17)
Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e
Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28)
Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças
Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35)
Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica.

MÉDICO SOCORRISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.Choque
Séptico; 2. Infarto Agudo Miocárdio; 3. Embolia Pulmonar; 4. Diabetes Mellitus e suas complicações;
5. Politraumatismo; 6. Hematoma sub Dural e Extradunal; 7. Meningites Viróticas e Bacterianas; 8.
AIDS e infecções Oportunistas; 9. Doenças e Hipófise; 10. Doenças da Tireóide; 11. Úlceras Pépticas;
12. Pancreatite; 13. Hipertensão Arterial; 14. Miocardites; 15.Hepatites Virais e Tóxicas; 16. Psicose
(PMD e Esquizofrencial); 17. Doenças Degenerativas do S.N.C.A.; 18. Reumatóide; 19. Doenças de
Tecidos Conjuntivos; 20. Doenças Supra Renais; 21. Insuficiência Renal Aguda e Crônica; 22.
Pneumopatias; 23. Tuberculose; 24. Hanseníase; 25. Coagulação e Anticoagulação; 26. Cirrose
Hepática e Hipertensão Porta; 27. Infecção Trato Urinário; 28. Equilíbrio Ácido Básico; 29.
Vacinação; 30. Pneumopatia de infância

MÉDICO ORTOPEDISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Afecções
congênitas. Afecções infecciosas. Afecções de origem desconhecida. Patologias dos membros
superiores e inferiores, patologias da coluna, patologias ortopédicas pediátricas. Princípios de

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA-FACET CONCURSOS
Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 - Sapucaia Timbaúba (PE)
CEP 55870-000 - Tele fax (81) 3631.0752 e (81) 36311533 www.facetconcursos.com.br

amputações. Tumores ósseos. Prótesese órteses. Pé-diabético. Medicina esportiva e reabilitação.
Estrutura e função dos tecidos músculoesqueléticos. Semiologia das lesões traumáticas do aparelho
locomotor. Contusões. Entorses. Lesões musculares e tendinosas. Fraturas. Luxações. Deslocamentos
epifisários. Traumatismos raque-medulares. Prevenção de acidentes. Imobilizações. Urgências.
Conceitos Básicos de Epidemiologia, Desenhos de pesquisa epidemiológica, estatística em
epidemiologia; Indicadores de Saúde; Epidemiologia e serviços de saúde; Epidemiologia e saúde do
trabalhador; Conceito de risco em saúde, e de determinantes de causalidade; Sistemas de informação
em saúde; Epidemiologia e planejamento de Saúde. Epidemiologia e Gestão de Serviços em Saúde;
Vigilância e Monitoramento de Eventos Epidemiológicos. Epidemiologia Social. − Condições e
Doenças Comuns: Dor; Febre, Hipertermia e hipotermia, Rash cutâneo, Sincope, Confusão mental,
Choque, Tosse, Constipação, Prurido, Edema, Distúrbio hidro-eletrolítico, Distúrbio nutricional,
Dispnéia, Reação e intoxicação medicamentosa e outros agentes, Efeitos colaterais de medicação.
Doenças Cardiovasculares, Distúrbios osteomusculares, Diabetes, Asma brônquica, Pneumonias,
Tuberculose, AIDS/DST, Parasitose intestinal, Hemorragia digestiva alta e baixa, Abdômen agudo,
Hepatite viral aguda e crônica, Transtornos Mentais Comuns e Depressão. − Deontologia Médica;
Código de Ética Médica: Princípios fundamentais do exercício da Medicina, Normas Diceológicas e
Deontológicas.

MÉDICO CARDIOLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Anatomia do
Sistema Cardiovascular; 2. Semiologia do aparelho cardiovascular; 3. Métodos propedêuticos de
diagnóstico; 4. Febre reumática; 5. Hipertensão arterial; 6. Insuficiência cardíaca; 7. Arritmias
cardíacas; 8. Insuficiência coronariana; 9. Miocardiopatias; 10. Endocardites; 11. Cardiopatias
congênitas; 12. Dislipidemia; 13. Doenças valvulares; 14. Doenças da aorta; 15. Doenças do
pericárdio.

MÉDICO ULTRASONOGRAFISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. A natureza do
ultra-som. Princípios básicos. 2. Técnica e equipamentos. 3. Indicações de ultra-sonografia. 4.
Doppler. 5. Obstetrícia e ginecologia. 6. Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião.
7. Anatomia ultra-sonográfica fetal. 8. Anatomia da idade gestacional. 9. Anomalias fetais,
propedêutica e tratamento pré- natal. 10. Crescimento intra-uterino retardado. 11. Gestação de alto
risco. 12. Gestação múltipla. 13. Placenta e outros anexos do concepto. 14. Anatomia e ultrasonografia da pélvis feminina. 15. Doenças pélvicas inflamatórias. 16. Contribuição do ultra-som nos
dispositivos intrauterinos. 17. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultrasonografia. 18. Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas malignas. 19. Endometriose. 20. Estudo
ultra-sonográfico da mama normal e patológico. 21. Estudo ultrassonográfico do útero normal e
patológico. 22. Estudo ultrasonográfico do ovário normal e patológico. 23. Ultra-sonografia e
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esterilidade. 24. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira metade da gestação. 25. Medicina
interna. 26. Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis,
extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo. 27. Estudo
ultra-sonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas,
próstata e vesículas seminais. 28. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores
com o uso de ferramentas epidemiológicas; Epidemiologia.

MÉDICO NEUROLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Diagnóstico
Clínico do Paciente Neurológico; 2. Métodos em Diagnósticos em Neurologia; 3. Distúrbios da
Consciência e Despertar, Alterações breves da Consciência, Alterações persistentes da Consciência; 4.
Distúrbios do Sono; 5. Distúrbios da Memória e da Linguagem; 6. Doença de ALZHEIMER e outras
Demências; 7. Morte Cerebral; 8. Distúrbios da Função Motora; 9. Distúrbios da Sensação; 10.
Complicações cerebrais do Álcool e da Nutrição; 11. Distúrbios Extrapiramidais; 12. Doenças
Degenerativas do Sistema Nervoso; 13. Doenças Vasculares Cerebrais, Isquêmicas, Hemorrágicas;
14. Infecções do Sistema Nervoso, Bactérias, Virais; 15. Distúrbios Neurológicos associados a queda
da Imunidade; 16. Doenças Desmielinizantes; 17. Tumores Intracranianos; 18. Traumatismos
Cranianos; 19. Doenças do Sistema Nervoso Periférico.

MÉDICO GERIATRA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos gerais
do envelhecimento e gerontologia. Transição demográfica e epidemiológica. Teorias sobre o
envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. Política Nacional do Idoso.
Aspectos legais e éticos. O idoso na sociedade. Equipe multidisciplinar. Modalidades de atendimento.
Cuidados com o paciente terminal. Prevenção e promoção da saúde. Sexualidade no idoso. Geriatria.
Psicogeriatria: demências; delirium e depressão. Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e úlceras
de pressão. Incontinência urinária e fecal. Iatrogenia e farmacologia no idoso. Hipertensão arterial.
Insuficiência cardíaca. Arritmias. Doenças coronarianas e cerebrovasculares no idoso. Parkinson;
tremores; neuropatias e epilepsia. Pneumonia; doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar.
Reabilitação. Nutrição. Visão e audição. Osteoartrite; osteoporose e paget. Diabetes e tireóide; anemia
e mieloma; Imunizações e infecções; Neoplasias; Doenças dermatológicas; Aparelho gastrintestinal;
Infecção urinária. Terapia de reposição hormonal.

MÉDICO GINECOLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
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e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Anatomia e
fisiologia do aparelho genital. 2. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em
Ginecologia. 3. Malformações genitais. 4. Corrimento genital: etiopatogenia, diagnóstico e
tratamento. 5. Doenças sexualmente transmissíveis. 6. Doença inflamatória pélvica aguda e
tuberculose genital. 7. Dismenorréia primária e secundária. 8. Hemorragia uterina disfuncional. 9.
Prolapsos genitais. Incontinência urinária de esforço. 10. Métodos contraceptivos e suas
complicações. 11. Climatério descompensado. 12. Patologias benignas do colo uterino. 13.
Miomatose uterina. 14. Endometriose: diagnóstico e tratamento. 15. Câncer do colo uterino e do
endométrio. 16. Tumores malignos e benignos dos ovários. 17. Lesões benignas e malignas das
mamas. 18. Abdome agudo em Ginecologia.

MÉDICO OBSTETRA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Ultrassonografia em obstetrícia: - Gravidez intra-uterina inicial; - Gravidez ectópica; - Doença
trofoblástica gestacional; - Aborto; - Anatomia fetal, placentária e funicular; - Biometria fetal; Diagnóstico pré-natal de anomalias congênitas anatômicas, síndromes e mal formações fetais; Diagnóstico ultrassonográfico das patogenias maternas com repercussão fetal (Restrição de
Crescimento Intrauterino, Diabetes, Cardiopatias, Isoimunização Rh, Doenças Infecciosas entre
outras); - Avaliação ultrassonográfica nas gestações múltiplas; - Avaliação ultrassonográfica da
vitalidade fetal; - Ultrassonografia no puerpério; - Dopplervelocimetria em obstetrícia.

MÉDICO OFTAMOLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação do
SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites,
Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II,
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras.
Afecções das vias lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração.
Manifestações oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças
sistêmicas. Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Traumatismos oculares. Tumores oculares.
Instrumentação para operacionalização de exames de auxlio diágnóstico, tais como biometria
ultrassônica, retinografia (Angiografia) colorida e fluorescente, fotocoagulação a lazer, campimetria
computadorizada e mapeamento de retina; princípios básicos, aplicação e utilidade.

MÉDICO MASTOLOGISTA
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LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e
Embriologia da Mama. Histologia e Fisiologia da mama. Anomalias do desenvolvimento mamário.
Fundamentos de estatística aplicada. Interpretação de ensaios clínicos. Propedêutica: Anamnese e
exame físico. Diagnóstico clínico das alterações mamárias. Métodos diagnósticos complementares.
Técnica e interpretação de mamografias. Imaginologia mamária. Propedêutica invasiva. Lactação:
Fisiologia da lactação. Patologia da lactação. Patologias benignas: Alterações funcionais benignas da
mama. Histopatologia das lesões benignas da mama. Neoplasias benignas. Doencas infecciosas da
mama. Dor mamária. Necrose gordurosa da mama. Fluxos papilares. Cirurgias das alterações
benignas da mama. Patologia mamária na infância e na adolescência. Patologia mamária no homem.
Oncologia Mamária: Carcinogênese mamária. História natural do câncer de mama. Biologia celular e
molecular no câncer de mama. Genética e câncer de mama. Imunologia do câncer de mama.
Epidemiologia e fatores de risco do câncer de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama.
Prevenção primária do câncer de mama. Detecção precoce do câncer de mama. Lesões não palpáveis
de mama. Tumor filodes e sarcomas. Carcinoma in situ de mama. Estadiamento do câncer de mama.
Fatores prognósticos do câncer de mama. Cirurgia do câncer de mama. Linfonodo Sentinela.
Hormonioterapia do câncer de mama. Princípios de quimioterapia. Quimioterapia do cãncer de mama.
Carcinoma inflamatório. Câncer de mama na gravidez e lactação. Câncer oculto de mama. Doenças de
Paget. Citologia e Histopatologia do câncer de mama. Câncer de mama nas jovens e idosas. Câncer de
mama bilateral. Princípios de Radioterapia. Radioterapia no câncer de mama. Recidivas locais após
cirurgia. Seguimento após câncer de mama. Reabilitação e suporte: Linfedema de membro superior:
prevenção e tratamento. Fisioterapia no câncer de mama. Aspectos psicossociais do câncer de mama.
Tratamento Paliativo. Cirurgia plástica das mamas: Reconstrução mamária. Princípios de cirurgia
estética das mamas.

MÉDICO UROLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia,
embriologia e anomalias do sistema geniturinário; Propedêutico urológico; Litíase e infecções do trato
geniturinário; Traumatismo do sistema geniturinário; Neoplasias benignas e malignas do sistema
geniturinário; Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; Bexiga
neurogênica; Doenças vasculares do aparelho geniturinário; Tuberculose do aparelho geniturinário;
Doenças específicas dos testículos; Urgências do aparelho geniturinário; Doenças sexualmente
transmissíveis; Disfunção erétil; Infertilidade; Cirurgias do aparelho geniturinário. Cirurgias vídeo
laparoscópicas; Transplante renal.

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
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palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisiopatologia
do anel linfático do Waldeyer. Classificação clínica e etiológica das amigdalites: agudas e crônicas.
Tumores benignos e malignos da faringe. Patologias da cavidade oral: estomatites; tumores da
cavidade bucal. Glândulas Salivares: parotidites; tumores benignos e malignos das glândulas
salivares. Sinusites: quadro clínico, sintomatologia, diagnóstico e tratamento. Rinites: quadro clínico,
sintomatologia, diagnóstico e tratamento. Tumores benignos dos seios paranasais. Tumores malignos
dos seios paranasais. Propedêutica instrumentada: endoscopia nasal; laringoscopia com telescópio
rígido; nasofibrolaringoscopia flexível; estroboscopia. Laringites agudas e crônicas; tumores malignos
e benignos da laringe. Adenopatias cervicais. Avaliação da audição através dos métodos subjetivos e
objetivos: audiometria tonal; audiometria vocal; impedanciometrias; exame otoneurológico; PEATE;
emissões otoacústucas. Otites externas. Otites médias, agudas e crônicas. Surdez. Otoneurologia.
Noções de alergia. Noções de oncologia. Noções de foniatria. Indicação e interpretação de exames
complementares relacionados à especialidade: tomografia computadorizada; ressonância magnética;
polissonografia. Política Nacional de Saúde Auditiva. Atividades cirúrgicas: Lábio: biópsias; excisão
de pequenos tumores; frenotomia. Boca: biópsias; excisão de pequenos tumores. Língua: biópsias;
frenectomia; excisão de pequenos tumores. Glândulas Salivares: biópsia; litíase salivar; rânula ou
mucocele. Faringe: biópsia; drenagem de abscesso. Orelha externa: biópsias, remoção de corpos
estranhos e cerúmen; drenagem de abscessos; tumores restritos ao meato auditivo externo. Orelha
média: paracentese; tubo de ventilação. Nariz: pequenos procedimentos; abscesso, hematoma, corpo
estranho, biópsia, sinéquias; tamponamentos nasais; fratura nasal.

MÉDICO INFECTOLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Vigilância
Epidemiologica: procedimentos técnicos e situação das doenças infecciosas no Brasil.Vigilância de
Influenza.Antimicrobianos: classificação, mecanismos de ação, resistência, efeitos colaterais,
princípios gerais de uso, associações, uso profilático. Introdução à infectologia clínica: fatores de
virulência microbiana, mecanismos imunes de defesa, avaliação imunológica, agentes imunoterápicos,
interferonas, tratamento antimicrobiano, princípios básicos no uso de antibióticos, guia de terapêutica
antimicrobiana. Doenças Infecciosas de interesse para a Saúde Pública: AIDS, Amebíase,
Ancilostomíase, Ascaridíase, Blastomicose, Botulismo, Brucelose, Cancro Mole, Candidíase,
Chikungunha, Citomegalovirose, Coccidiomicose, Cólera, Coqueluche, Coxsackioses, Criptococose,
Criptosporidiase, Dengue, Difteria, Doença de Chagas, Doença de Lyme, Doenças Diarreicas Agudas,
Doença Meningocócica, Donovanose, Endocardites Infecciosas, Enterobíase, Enteroviroses,
Escabiose, Eritema Infeccioso, Esquistossomose Mansônica, Estafilococcias, Estreptococcias,
Estrongiloidiase, Exantema súbito, Febre Amarela, Febre Maculosa Brasileira, Febre Purpúrica
Brasileira, Febre Tifóide, Filaríase por Wuchereria bancrofti, Giardíase, Gonorréia, Hanseníase,
Hantavirose ( Síndrome Cardiopulmonar), Hepatites A, B, C, D, E, Herpes Simples, Histoplasmose,
Infecção pelo Papiloma Vírus Humano(HPV), Infecções das Vias Urinárias, Leishmaniose
Tegumentar Americana, Leishmaniose Visceral, Leptospirose, Linfogranuloma Venéreo, Malária,
Meningite por Haemophilus Influenzae, Meningite Tuberculosa, Meningites Virais,
Meningoencefalites por Criptococcus, Mononucleose Infecciosa, Oncocercose, Paracoccidiomicose,
Parotidite Infecciosa, Peste, Pneumonias,Poliomielite, Psitacose, Raiva, Rubéola e Síndrome da
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Rubéola Congênita, Sarampo, Shigelose, Sífilis Adquirida e Congênita, Teníase/Cisticercose, Tétano
Acidental, Tétano Neonatal, Toxoplasmose, Tracoma, Tuberculose, Varicela/Herpes Zoster, Zika.
Infecções por Clamídias, Micoses endêmicas. Acidentes por animais peçonhentos. Mordedura de
animais. Complicações infecciosas dos queimados. Infecções hospitalares. Isolamento. Quarentena.
Normas de biossegurança. Cuidados com materiais biológicos. Infecções transfusionais. Imunizações.
Peritonites.

MÉDICO VETERINÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Normas
Gerais de Higiene de Produtos de Origem Animal: água de abastecimento e consumo; normas gerais
de limpeza, detergência e sanitização, drenagem e tratamento de efluentes, higiene do pessoal, higiene
do ambiente, dos utensílios, do instrumental da maquinaria e equipamentos em geral e das instalações,
higiene do transporte de produtos alimentares de origem animal; artrópodes e roedores na higiene dos
estabelecimentos; 2. Fraudes por: alteração, adulteração e falsificação; 3. Infecções e intoxicações
alimentares: Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica, Streptococos, Vibrio parahaemolyticus,
Campylobacter, Clostridium, Bacillus, Stapylococcus; 4. Fungos Produtores de Micotoxinas: toxinas
e micotoxicose – aspergillus, penicillium, fusarium, claviceps; 5. Viroses de Origem Alimentar:
características gerais, hepatite A poliomielite, gastroenterites por rotavirus, 11 vírus Norwalk; 6.
Procedimentos na investigação epidemiológica: surtos de infecções e toxinfecções alimentares.
Prevenção; 7. Pesquisa de micro-organismo: indicadores e patogênicos em alimentos; 8. Fatores que
interferem no metabolismo dos micro-organismos: intrínsecos e extrínsecos; 9. Aditivos empregados
na indústria de alimentos: riscos dos aditivos intencionais. Riscos dos aditivos acidentais ou
incidentais, legislação; 10. Inspeção ante e pós-morte: procedimentos, objetivos; 11. Nodos linfáticos:
exploração obrigatória na rotina de inspeção e na reinspeção; 12. Cortes de carnes de bovinos, suínos
e ovinos: obtenção, reconhecimento, técnicas de embalagem, transporte e legislação; 13.
Transformação do músculo em carne: “Rigor mortis” e maturação; 14. Inspeção e julgamento de
carcaças e vísceras de animais de açougue: portadores de doenças infecciosas, parasitárias
transmissíveis ou não ao homem pela ingestão e/ou manipulação de carnes; 15. Frigorificação:
conceito, carnes resfriadas, refrigeradas e congeladas, obtenção, características, armazenagem.
Alterações, descongelamento e transporte; 16. Carnes curadas: fundamentos, métodos de cura,
processo de defumação, produtos curados; 17. Produtos de salsicharia: classificação, matérias-primas,
envoltórios e protetores de envoltórios, emulsões, ligadores, processamento tecnológico de produtos
de salsicharia; 18. Carnes envasadas: conceito, classificação pela acidez ou valor do pH, fundamentos
do tratamento térmico, fontes de contaminação, operações tecnológicas, apertização, embalagem,
armazenamento; 19. Irradiação de Alimentos: conceito, processamento, aplicações, legislação; 20.
Alimentos Transgênicos: biotecnologia, aplicações, avaliação da segurança, legislação; 21. Higiene
das diversas fases do preparo de carcaças e vísceras de aves: inspeção ante e pós-morte. Reinspeção
no consumo, legislação; 22. Refrigeração do pescado: na embarcação, no entreposto e na distribuição;
23. Inspeção organoléptica do pescado; 24. Obtenção higiênica do leite: fatores que influem na
qualidade higiênica do leite; 25. Leite de consumo, beneficiamento: processamentos, envase. Inspeção
sanitária e critério de julgamento; 26. Leite esterelizado e leites aromatizados: características e higiene
de sua obtenção: inspeção e julgamento; 27. Queijos dos diversos tipos: características e higiene de
sua obtenção. Alterações e defeitos; 28. Características do mel de abelhas: fraudes; 29.
Epidemiologia: princípios epidemiológicos, informações epidemiológocas, sistemas de notificação e
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de vigilância, estudos epidemiológicos, apresentação dos dados de saúde, classificação das medidas
preventivas; 30. Zoonoses: etiologia, grupos e classificação (SCHWABE, 1969) das zoonoses,
patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento, profilaxia. Teníasecisticercose, tuberculose,
leishmaniose, raiva, leptospirose, brucelose, toxoplasmose, carbúnculo, fascilose, doença de Chagas,
esquistossomose, dengue, febre amarela, fagicolose, anisaquíase, sarcosistose, hantavirose; 31. As
boas práticas de fabricação e o sistema APPCC na produção de alimentos.

NUTRICIONISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:– Digestão,
absorção e metabolismo dos nutrientes: carboidratos, lipídios e protídios; Métodos para estabelecer os
requerimentos dos glicídios, lipídios e protídios; Métodos para estabelecer os requerimentos
nutricionais; Requerimentos de energia e proteína; Cálculo do VET; Dose inócua de proteína;
Aspectos Gerais de Administração em unidades de alimentação e nutrição; Planejamento de
cardápios; Grupo básico de Alimentos; Alimentos; Métodos pré-preparo dos alimentos; Operações a
que são submetidos os alimentos pré-preparo, preparo e cocção; Métodos de cocção: tipos, vantagens
e desvantagens; Per capita e fator de correção; De origem animal: Composição; Estrutura;
Propriedades; Preparações (emprego, princípios); Modificações pela cocção (perdas pela cocção);
Alimentos de Origem vegetal: Composição; Métodos de pré-preparo, preparo e cocção; fatores que
interferem no preparo e cocção; Modificações pela cocção (percentual de aumento, percentual de
desperdício; percentual de utilização e perdas pela cocção); Vigilância Sanitária dos Alimentos;
Histórico; Atribuições dos órgãos críticos de controle no processo de alimentos; Nutrição Maternoinfantil; Indicadores de avaliação nutricional do crescimento; Métodos para avaliar o crescimento e
desenvolvimento; Distúrbios do crescimento: Importância, conceito e classificação; Tóxi-infecção
alimentar; Os microrganismos e os alimentos.

PSICÓLOGO DO CRAS
LÍNGUA PORTUGUESA:. Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 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.Transtornos da personalidade Avaliação psicológica da
personalidade. Avaliação psicológica de adultos. Avaliação psicológica na clínica. Psicologia
hospitalar. Ética na avaliação psicológica. Psicologia dos grupos. Psicanálise: o inconsciente e a
repetição. Depressão, luto e melancolia.
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PSICÓLOGO HOSPITALAR
LÍNGUA PORTUGUESA:. Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 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.Transtornos da personalidade Avaliação psicológica da
personalidade. Avaliação psicológica de adultos. Avaliação psicológica na clínica. Psicologia
hospitalar. Ética na avaliação psicológica. Psicologia dos grupos. Psicanálise: o inconsciente e a
repetição. Depressão, luto e melancolia.

PSICÓLOGO ESCOLAR
LÍNGUA PORTUGUESA:. Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 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.

PSICOPEDAGOGO
LÍNGUA PORTUGUESA:. Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
palavras). Estilística (vícios de linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A história da
Psicopedagogia no Brasil. Desenvolvimento da criança e do adolescente. Diagnóstico e intervenção
psicopedagógica. Educação especial e inclusiva. Instrumentos e técnicas próprias da psicopedagogia.
Distúrbio, síndrome e transtorno. Psicomotricidade. Aspectos afetivos e sociais da aprendizagem.
Epistemologia Genética. Estágios do desenvolvimento cognitivo. Dificuldades de aprendizagem.
Psicopedagogia Institucional. Relação sujeito, família e escola.

TERAPEUTA OCUPACONAL
LÍNGUA PORTUGUESA:. Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética
(acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação
e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das
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palavras). Estilística (vícios de linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF); Terapia Ocupacional na atenção à
saúde da criança; Terapia Ocupacional na atenção à saúde do adulto; Terapia Ocupacional na atenção
à saúde do idoso; Terapia Ocupacional em programas de contextos hospitalares; Modelos, métodos e
práticas da Terapia Ocupacional; Prática da Terapia Ocupacional em diferentes modalidades, cenários
e contextos; Avaliação e tratamento em Terapia Ocupacional com diferentes condições de saúde;
Avaliação e tratamento em Terapia Ocupacional das funções e estruturas do corpo; Avaliação e
tratamento em Terapia Ocupacional dos fatores ambientais; Avaliação e tratamento em Terapia
Ocupacional dos fatores pessoais; Avaliação e tratamento em Terapia Ocupacional das atividades e da
participação no autocuidado, trabalho e lazer; Órteses, adaptações e tecnologia assistiva; Prática
baseada em evidência em Terapia Ocupacional; Raciocínio clínico ou profissional em Terapia
Ocupacional.
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ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ____________________
NOME DO CANDIDATO:
_____________________________________________________________________
IDENTIDADE: _______________________ CPF:____________________________
CARGO: ____________________________

QUESTÃO: ________________

NATUREZA DO RECURSO
Opção 1: ( ) Alteração de Gabarito
Opção 2: ( ) Anulação de Questão
POSSUI DOCUMENTO EM ANEXO: (

) NÃO

( ) SIM

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________
Princesa Isabel, em ____ de __________ de 2019.
__________________________________________
Assinatura – nº da inscrição
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ANEXO IV
REQUERIMENTO( PNE)
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB
Nome do Candidato:_____________________________________________________ Número de
Inscrição:_________________ Documento de Identidade:_________________
REQUERIMENTO
DE
CONDIÇÃO
ESPECIAL
PARA
REALIZAÇÃO
DE
PROVA/REALIZAÇÃO DE PROVA ESPECIAL
Assinale com X sim ou não no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova
especial/condição
Há necessidade de prova especial: Sim ( ) Não ( )

Escreva a seguir o tipo de prova especial ou condição especial necessária abaixo:

Data:____/__________ / 2019.

Assinatura:
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE VALOR (TAXA) DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB
O candidato abaixo identificado, tendo em vista o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, requer que lhe seja concedida a
isenção do pagamento da taxa de inscrição no Concurso Público de Provas e Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de PRINCESA
ISABEL/PB /2019, de acordo com o Edital nº 1, de ___ de __________ de 2019.
DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO
Nome: _________________________________________________________________________________________________________
Estado Civil_____________. Data de Nascimento_____________ RG n.:______________ CPF:__________________ Endereço
Residencial:____________________________
Pretendido:___________________

Telefone

Cidade:

______________UF:____________

Residencial:__________________

candidato:___________________________________________

Quantidade

CEP:_________________
de

pessoas

que

residem

Cargo
com

o

NIS: _______________________________________________

DADOS ECONÔMICOS DA FAMÍLIA
Nome_______________________________________________________________________
Fonte Pagadora:_______________Parentesco _____________Salário Mensal_____________
Nome_______________________________________________________________________
Fonte Pagadora:_______________Parentesco _____________Salário Mensal_____________
Nome_______________________________________________________________________
Fonte Pagadora:_______________Parentesco _____________Salário Mensal_____________
Nome_______________________________________________________________________
Fonte Pagadora:_______________Parentesco _____________Salário Mensal_____________
Nome_______________________________________________________________________
Fonte Pagadora:_______________Parentesco _____________Salário Mensal_____________
Nome_______________________________________________________________________
Fonte Pagadora:_______________Parentesco _____________Salário Mensal_____________
Obs. quanto ao parentesco indicar o próprio candidato e o cônjuge, pai, mãe, avó, avô, tios, irmãos, filhos, netos, etc.
Documentos

anexados

ao

presente

Requerimento

com

base

no

Decreto

6.135,

de

26

de

junho

de

2007____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______Já foi beneficiado pela isenção da taxa de inscrição em Concurso Público promovido pela Administração Pública Estadual? ( )
Não ( ) Sim (relacionar em quais) ________________________________________________________________
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________O
candidato declara, sob as penas da lei e da perda dos direitos decorrentes da sua inscrição, serem verdadeiras as informações, os dados e os
documentos apresentados, prontificando-se a fornecer outros documentos comprobatórios, sempre que solicitados pela Comissão do
Concurso Público.
Em ______ de _____________________ de _________.
_____________________________________________
Assinatura do Candidato
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CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO

DATA

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

11 de março a 05 de abril de 2019 pela Internet ou de
segunda a sexta feira das 8h às 13h no ponto de apoio
localizado na sede da Prefeitura Municipal de Princesa
Isabel – PB.

PERÍODO PARA REQUERER
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

11 a 15 de março de 2019.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE
ISENÇÃO DE TAXA

22 de março de 2019.

DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
DOS INSCRITOS

22 de abril de 2019.

ENTREGA DOS CARTÕES DE
INSCRIÇÃO

O comprovante de inscrição do estará disponível no endereço
eletrônico www.facetconcursos.com.br, de 22 a 26 de abril de
2019 sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à
obtenção desse documento. A confirmação da inscrição só se
dará mediante impressão deste comprovante de inscrição que
deverá ser apresentado no dia da prova.

REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS
PROVAS ESCRITAS

05 de maio de 2019.

DIVULGAÇÃO DO GABARITO
PRELIMINAR

Até 08 de maio de 2019.

RECURSO CONTRA O GABARITO
PRELIMINAR

Até 2 (dois) dias após a divulgação do Gabarito Preliminar.

DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL

Até 31 de maio de 2019.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA
PROVA OBJETIVA E DAS DATAS
DAS PROVAS PRÁTICAS E DE
TÍTULOS

Até 5 de julho de 2019.

RESULTADO DAS PROVAS
PRÁTICAS E DE TÍTULOS

Até 2 de agosto de 2019.

RECURSO CONTRA O RESULTADO
DAS PROVAS PRÁTICAS E DE
TÍTULOS

Até 2 (dois) dias após a divulgação do Resultado das Provas
Práticas e de Títulos.

RESULTADO FINAL

Até 9 de agosto de 2019.

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO

Até 30 de agosto de 2019.

Maiores informações no site: www.facetconcursos.com.br

