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ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 

CNPJ Nº23.718.034/0001-11 

CONCURSO PÚBLICO 

CRESCER CONSULTORIAS 

 

COMUNICADO  

 

 

Considerando os problemas ocasionados em decorrência da Baixa dos Retornos Bancários 
referente aos pagamentos dos boletos de inscrições ocasionados por problemas de repasse de 

informações do Banco à Organizadora do Certame;  
 

Tendo em vista que somente hoje, dia 24/04/2019, o Banco repassou para a empresa 
organizadora do certame os arquivos finais referentes aos pagamentos efetivados; 
   
Considerando a ocorrência de um número significativo de candidatos com problemas na 
confirmação de suas inscrições ocasionados por situações de retorno bancário relacionados 
a efetivação de pagamentos, de forma que, mesmo tendo sido paga, as inscrições não 
constam como efetivadas no sistema da empresa; 
 
Considerando que a correta divulgação da lista de inscritos é fundamental para a aplicação 
das provas objetivas, de forma que haja a correta alocação dos candidatos inscritos em seus 
locais de aplicação de prova; 
 
Visando a melhor comodidade para que cada candidato conheça com antecedência seu local 
de prova e saiba sobre o deferimento de sua inscrição. 
 

A Comissão Organizadora do Concurso Público RESOLVE: 
 

1º -  Adiar a data de realização das provas para os cargos de nível FUNDAMENTAL e MÉDIO 
para o dia 12/05/2019; 
 
2º - Manter a data da realização das provas para os cargos de nível SUPERIOR e PROFESSOR 
com data de realização para o dia 05/05/2019; 
 
3º - INFORMAR aos candidatos que tenham efetuado o pagamento de suas inscrições, mas 
cujo nome não consta na lista de inscrições deferidas divulgada hoje, dia 24/04/19, que 
devem entra em contato com a empresa através do e-mail: 
crescer.concursojijoca@outlook.com informando:  

a) O nome completo, CPF, cargo para o qual fez sua inscrição e data de realização do 
pagamento da inscrição; 

b) Enviar como anexo no e-mail o comprovante de pagamento de sua inscrição. 
 



pcimarkpci MjgwNDowMTRkOjE2OGE6ODAxNzo0ZDdhOmM4NTA6OTE3ZDpiMTE4:U3VuLCAwNSBNYXkgMjAxOSAxOTowNzoxMiAtMDMwMA==

Contamos com a compreensão de todos e estamos abertos a demais esclarecimentos.  
 

Teresina, 24 de abril de 2019.  

Comissão Organizadora do Concurso  
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COMUNICADO IMPORTANTE – ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA 

E ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA  
 
          A Crescer Consultorias , no uso de suas atribuições legais vem através deste informar que a data para aplicação da 
prova objetiva divulgada anteriormente coincide com Domingo de Pascoa da Semana Santa , nesta oportunidade 
atualiza o cronograma de execução do concurso no que diz respeito as demais datas a seguir , sem alterar o resultado 
final do concurso. 
 

 EVENTOS DATAS PROVÁVEIS 

01 LANÇAMENTO DO EDITAL E PUBLICAÇÃO 14.02.2019 

02 PERÍODO DE INSCRIÇÃO. 14.02.2019 a 11.04.2019 

03 Período de Solicitação de Isenção de Taxa 18.02.2019 a 22.02.2019 

04 Resultado Preliminar dos Pedidos de Isenção de Taxa  02.04.2019 

05 Prazo para Recurso contra  Resultado Preliminar dos Pedidos de Isenção de Taxa 02 e 04.04.2019 

06 Resultado Definitivo dos Pedidos de Isenção de Taxa 05.04.2019 

07 Último dia para pagamento de inscrição. 12.04.2019 

08 Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) e formulário próprio 
para recurso contra o referido resultado.  

19.04.2019 

09 Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas  22 e 23.04.2019 

10 Resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de 
atendimento especial, formulário para recurso contra o referido resultado e Prazo recursal. 

22.04.2019 

11 Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da 
prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição, concorrência e endereço das escolas 
e Homologação das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de atendimento 
especial. 

24.04.2019 

12 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  (Manhã-  Para os cargos de Nivel Fundamental  

Tarde – Cargos de Nivel Médio ) 

28.04.2019 

13 Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para 
recursos. 

29.04.2019 

14 Prazo para recurso contra gabarito preliminar das provas objetivas  30.04 e 01.05.2019 

15 Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da 
prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição  e endereço das escolas e 
Homologação das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de atendimento 
especial. 

02.05.2019 

16 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS(Manhã- Para os cargos de Nivel Superior   

Tarde – Professor  ) 

05.05.2019 

17 Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para 
recursos 

06.05.2019 

18 Prazo para recurso contra gabarito preliminar das provas objetivas  07 e 08.05.2019 
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1    A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no resultado ora 

apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou localidade. Não será permitida 
nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 

2      Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados nos estabelecimentos localizados na cidade de aplicação de todas as etapas, a 
Crescer Consultorias reserva-se o direito de realizar as provas em dias e turnos posteriores ao previsto neste Edital. 
 

19 Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas  20.05.2019 

20 Divulgação do Gabarito das Provas objetivas (Oficial). 20.05.2019 

21 Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas  e formulário próprio para recurso contra 
o referido resultado (Listagem Geral + Listagem de candidatos PNE) 

22.05.2019 

22 Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido apenas eventual erro 
material, como equívoco no nome, somatório de notas ou critério de desempate e solicitação de 
cópia do gabarito individual.1 

23 e 24.05.2019 

23 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra resultado preliminar das provas 
objetivas 

27.05.2019 

24 Divulgação do resultado das provas objetivas pós-recursos. 27.05.2019 

25 Convocação e informações necessárias à entrega dos títulos a todos os candidatos aprovados e 
classficados (Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 

28.05.2019 

26 Período de convocação para o Teste de Aptidão física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda 
Municipal) 

28.05.2019 

27 Período para entrega de títulos ( Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 29 e 30.05.2019 

28 Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 02.06.2019 

29 Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 04.06.2019 

30 Prazo para Recurso contra o Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 05 e 06.06.2019 

31 Resultado Preliminar das Provas de Títulos e formulário próprio para recurso contra o referido 
resultado  (Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 

10.06.2019 

32 Prazo para Recurso contra resultado preliminar das provas de títulos  (Para os cargos de Professor e 
Procurador Municipal) 

11 e 12.06.2019 

33 Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 11.06.2019 

34 Resultado Definitivo da Prova de Títulos  (Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 14.06.2019 

35 Divulgação do Resultado Final Preliminar das Provas Objetivas (Recursos Deferidos contra resultado 
preliminar das provas objeitvas + Somatória de notas do resultado definitivo das provas de títulos 
para os cargos de professor + Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física para o cargo de Guarda 
de Trânsito e Guarda Municipal + Prova de títulos para o Cargo de Procurador )1e prazo recursal. 

17.06.2019 

36 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO  20.06.2019 
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EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019 

 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará, através da 
CRESCER CONSULTORIAS, o presente CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos efetivos, no Quadro de Pessoal da Prefeitura, por 
meio de Prova Objetiva para todos os cargos, prova de Títulos (para os cargos de Professor e Procurador do Município), Teste de 
Aptidão Física para o cargo de Guarda de Trânsito e Guarda Municipal, obedecendo às disposições legais e que se regerá de acordo 
com as normas relativas à sua realização e com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 
 
I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1. O CONCURSO PÚBLICO será regido por este edital e executado pela EMPRESA CRESCER CONSULTORIAS, sediado à Rua Senador 

Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste, Ininga, Teresina – PI. 
1.1.1. O único endereço de e-mail válido para comunicações a respeito do certame é crescer.concursojijoca@outlook.com 
1.1.2. O telefone para contato é (86) 3303-3883, com horário de atendimento de segunda à sexta, das 09h às 12h e das 14h00min às 

17h00min. 
1.1.3. A empresa é responsável pela organização e realização do concurso, objeto deste Edital, incluindo: planejamento, elaboração e 

validação do edital, inscrição, geração do banco de dados dos candidatos, elaboração das provas, aplicação e correção das   
provas, recebimento, julgamento e divulgação de recursos e emissão de listas com resultado final dos candidatos de acordo com 
contrato celebrado entre as partes para esta finalidade. 

1.2. O candidato deverá observar, rigorosamente, o presente Edital e os comunicados a serem informados no endereço eletrônico 
www.crescerconcursos.com.br  vindo tais documentos a constituir parte integrante deste Edital. 

1.2.1. Todas as correspondências, dúvidas e comunicações acerca do certame deverão ser feitas pelo e-mail  
crescer.concursojijoca@outlook.com não sendo reconhecido nenhum outro endereço como destinatário de correspondências 
do presente concurso. 

1.2.2. O atendimento aos candidatos também se dará, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, na sede da 
CRESCER CONSULTORIAS ou pelos nossos telefones de contatos, presentes no item 1.1.2, deste Edital. 

1.3. O código do cargo, o pré-requisito/escolaridade, número de vagas, a remuneração mensal e o valor da inscrição encontram-se 
dispostos no Anexo II deste Edital. 

1.4. A seleção para o cargo de que trata este Edital será realizado em duas fases para os cargos de Professor, Procurador e 
Guarda de Trânsito e Guarda Municipal de acordo com os anexos. 

1.5. Para os demais cargos, a seleção se dará em única fase, composta pela aplicação da prova objetiva de caráter classificatório e 
eliminatório com pontuação de 0 a 40. 

1.6. Caso a quantidade de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes na referida cidade, A CRESCER 
CONSULTORIAS reserva-se o direito de realizar a aplicação da prova objetiva em 2 (dois) turnos, em duas datas diferentes e  
caso seja necessário no município mais próximo.  

1.7. Os nomeados serão lotados nos locais de trabalho à critério da Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 
1.8. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste certame, conforme estabelecidas no anexo II deste Edital, aos 

candidatos com deficiência, de acordo com os critérios definidos no art. 4º, do Decreto Federal nº 3298, de 20 de dezembro 
de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, bem como o que prevê a Constituição Federal 
de 1988 em seu artigo 37, VIII. 

1.9. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados nas vagas de concorrência ampla, observando-se a ordem de classificação final. 

1.10. Este concurso terá validade para a convocação de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua homologação, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.  

1.11. O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalhamento de informações concernentes ao 
objeto do concurso: 

Anexo I – Cronograma de execução do certame.  
Anexo II – Demonstrativos dos cargos, vagas, carga horária semanal, requisitos, vencimento e taxa de inscrição. 
Anexo III – Conteúdos programáticos. 
Anexo IV – Requerimento para tratamento especial aos portadores de necessidades especiais.   
Anexo V – Das regras para envio de todas as modalidades de recursos.  
Anexo VI – Das atribuições dos cargos. 
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Anexo VII – Da avaliação dos títulos para os cargos de Professor e Procurador. 
Anexo VIII – Do Teste de Aptidão Física. 
Anexo IX – Modelo de Atestado Médico.  
Anexo X - Da Isenção de Taxa. 
 
II. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 
2.1. O candidato aprovado no CONCURSO PÚBLICO de que trata este Edital será investido no cargo, caso sejam atendidas as 

seguintes exigências: 
a) Ter sido aprovado e classificado no Certame, na forma estabelecida neste Edital; 
b) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade Portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 
70.436, de 18/04/1972; 
c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 
f) Atender aos requisitos constantes no anexo II deste Edital; 
g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/área de atuação, comprovada por atestado médico 
oficial; 
h) Apresentar declaração de acumulação ou não acumulação lícita de cada cargo público; 
i) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos 
civis e políticos; 
j) Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais com dados atualizados até a data da posse; 
k) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargos, emprego ou função pública ressalvada os cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal ou caso a carga horária estiver dentro do permitido legalmente; 
l) Assinar Termo de Compromisso confirmando ciência e concordância com as normas estabelecidas pela Prefeitura 
Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE; 
m) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento; 
n) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por ocasião da posse; 
o) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da 
esfera federal, estadual e/ou municipal; 
p) Ser considerado apto no exame admissional a ser realizada pela Junta Médica a ser designada pela Prefeitura Municipal de 
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 

2.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
participação no concurso e investidura no cargo. 

2.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 2.1, impedirá a posse do candidato. 
 
III. DAS INSCRIÇÕES 
 
 
3.1. As Inscrições serão feitas via internet no endereço eletrônico www.crescerconcursos.com.br. 
3.2. Período de Inscrição: 14.02 a 21.03.2019. 
3.3. A CRESCER CONSULTORIAS não se responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.4. Após o preenchimento do formulário de inscrição pela Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário no valor da 
inscrição, devendo ser pago até o último dia de Inscrição. 

3.5. A solicitação de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 22.03.2019 não será aceita. 
3.6. As informações prestadas nas solicitações das inscrições via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 

A CRESCER CONSULTORIAS do direito de excluir do Certame aquele que não preencher a ficha de inscrição de forma completa 
e correta.  

3.7. O candidato poderá obter informações referentes ao CONCURSO PÚBLICO através do e-mail  
crescer.concursojijoca@outlook.com, na sede da CRESCER CONSULTORIAS e por meio do telefone. 

3.8. As informações prestadas na ficha d e in s cr i çã o s ã o  d e i n te ir a  resp on sa b i l idad e  do  candidato e/ou do seu 
procurador. A CRESCER CONSULTORIAS dispõe do direito de excluir do certame o candidato, cuja ficha for preenchida com 
dados incorretos, incompletos ou se constatar, posteriormente, que os mesmos são inverídicos. 
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3.8.1. Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer alteração posterior. É permitido ao candidato fazer mais de uma 
inscrição, entretanto não haverá ressarcimento de valor da inscrição do cargo em que o candidato desistir de fazer. 

3.8.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do correspondente bancário na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

3.8.3. 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 Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 

3.8.4. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a realização do Concurso, não podendo o 
candidato, portanto, sob hipótese alguma, alegar desconhecimento das normas estabelecidas no presente Edital. 

3.8.5. O candidato receberá todas as informações da sua inscrição como deferimento de inscrição e local de prova de forma 
individual. 

3.8.6. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento e outros deverão ser 
corrigidos dentro do prazo para interposição de recursos referentes às inscrições deferidas. 

3.8.7. Caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, a Organizadora poderá solicitá-lo posteriormente. 
Portanto, cabe ao candidato guardar o original do seu comprovante de pagamento, evitando, assim, futuros transtornos. 

 
IV. PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. 
  
4.1. Serão reservadas às pessoas com deficiências, em caso de aprovação, 5% (cinco) por cento do exato número de vagas 

determinadas para o cargo neste Edital, desde que, a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições 
do cargo para o qual concorre. 

4.1.1. Na falta de candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiências, esta será preenchida pelos demais 
selecionados, com a estrita observância da ordem classificatória. 

4.2. Serão consideradas pessoas com deficiências somente aquelas conceituadas na medicina especializada enquadradas nas 
categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3298/99, com redação dada pelo Decreto nº 5296, de 2004. 

4.2.1. De acordo com o referido Decreto, o candidato com deficiência deverá identificá-la na ficha de inscrição, declarando, 
ainda, estar ciente das atribuições do cargo e de que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho 
dessas atribuições. 

4.3. As pessoas com deficiências, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, particularmente em seu Artigo 
nº. 40 participarão do Certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, 
a avaliação e aos critérios de aprovação, horário, local de aplicação das provas e a nota mínima exigida para todos os candidatos. 

4.3.1. A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
4.4. Os candidatos com deficiências deverão apresentar, no ato da inscrição: 

a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código da 
Classificação Internacional de Doenças - CID;  
b) Boleto de Inscrição no Concurso mesmo que ainda não pago. 
c) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova ampliada, para os portadores 
de deficiência (cegos ou amblíopes); 
d) Solicitação de tempo adicional para realização da prova, com justificativa de parecer emitido por especialista da área de 
sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência comprovadamente assim o exigir. Esta deverá ser requerida no prazo 
determinado para as inscrições.  

4.4.1. O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará sua inclusão do candidato com deficiência. O não atendimento 
da alínea "b" desobrigará a organização do concurso da confecção de prova ampliada para cegos ou amblíopes. 

4.4.2. O candidato com deficiência deverá escanear cópia da ficha de inscrição juntamente com a documentação descrita no item 
4.4, “a” e enviar até o dia 21.03.2019 para o e-mail  crescer.concursojijoca@outlook.com  com  o  título  “Pessoa  com  
Deficiência  – Requerimento”. 

4.4.2.1. O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido ou por outra via diferente do e-mail especificado, causará 
o indeferimento do pedido de inscrição como candidato com deficiência e fará com que o candidato participe do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos. 

4.5. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
situação. 

4.6. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos candidatos com deficiência dar-se-á no exato número de vaga 
da reserva, constando na lista geral de classificação do cargo a concorrer, e em lista específica para deficientes. 

4.7. O candidato com deficiência, se habilitado e classificado, será antes de sua nomeação, submetido à avaliação de Equipe 
Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, na forma do disposto no art. 43 do 
Decreto nº 3298, de 20/12/99, que verificará sua qualificação como candidato com deficiência ou não, bem como, o seu grau 
de capacidade para o exercício do cargo. 
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4.8. A Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE seguirá a orientação do parecer da Equipe Multiprofissional, de forma 
terminativa, sobre a qualificação do candidato como candidato com deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com 
as atribuições do cargo, não cabendo recurso dessa decisão. 

4.9. A data de comparecimento do candidato com deficiência aprovado perante a Equipe Multiprofissional ficará a cargo da 
Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 

4.9.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato com deficiência 
à avaliação da Equipe Multiprofissional.  

4.9.2. Caso o candidato não tenha sido classificado como candidato com deficiência ou sua deficiência não tenha sido julgada 
compatível com o exercício das atribuições do cargo, este passará a concorrer juntamente com os candidatos de ampla 
concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 

 
V. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
5.1. As provas serão aplicadas na cidade de JIJOCA DE JERICOACOARA. 
5.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 40 (quarenta) questões para todos os níveis, 

sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas diferentes em que somente uma é correta, de caráter 
eliminatório e classificatório, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida, com as atribuições 
do cargo e conteúdo programático presente no Anexo III deste Edital, atendendo à especificidade do cargo. 

5.2.1. A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas e  está prevista para o dia 21 de abril de 2019 (Para os cargos de Nível 
Fundamental e Médio) e 28 de abril de 2019 (para os cargos de Nível Superior e Professor). O horário das provas será 9h as 12h 
pela manhã e das 14h às 17h pela tarde. 

5.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 01 (uma) hora do horário 
determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem 
após o horário determinado para o início dos exames. 

5.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova na data prevista neste Edital munido de caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação original com foto e comprovante de pagamento de 
inscrição. 

5.5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista 
(modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados. 

5.6. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento. 
5.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o documento de identificação 

original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar Boletim de Ocorrência de órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30 (trinta) dias ou outro documento de identificação com foto conforme elencado no subitem 5.4. e 5.5.  

5.8. Se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas Listas de Presença, mas este apresente o comprovante de 
pagamento de inscrição, o mesmo poderá participar do certame, devendo tal fato ser registrado em Ata de Ocorrência da Sala. 

5.8.1. Em caso de eventuais erros verificados quanto ao nome do candidato, sexo, data de nascimento, endereço e número do 
documento de identidade, as correções serão feitas imediatamente no dia das provas e deverão ser registradas em Ata de 
Ocorrência de Sala. 

5.9. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portarem boné e utilizarem  aparelhos  celulares   ou   
similares, calculadoras   ou similares, walkman, ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou 
quaisquer outros materiais de consulta, bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato 
que descumprir essa determinação. 

5.10. Será EXCLUÍDO da seleção o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma; 
e) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como utilizar-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos, inclusive textos copiados de páginas da Internet; 
f) Lançar mão de qualquer meio ilícito para a execução da prova objetiva, bem como tiver aparelho celular ligado ou sinal 
sonoro do mesmo após início da prova; 
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos estabelecidos pela Comissão Executiva do Certame; 
h) Desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo durante a realização da prova objetiva; 
i) Marcar o cartão-resposta nos campos referentes a inscrição e cargo; 
j) Não assinar o cartão-resposta; 
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5.11. Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver o Cartão Resposta, devidamente preenchido, e o Caderno de Questões. 
Somente o Cartão Resposta será considerado para efeito de correção de prova. 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) 
minutos. 

5.12. Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou não for transcrita do caderno 
de prova para o Cartão Resposta.  

5.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, nem 
substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado.  

5.13.1. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar nome, ou assinar com letra de forma o cartão – resposta. 
5.13.2. Na correção do cartão – resposta, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de uma opção assinalada e aquelas 

marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco. O preenchimento do cartão – resposta deve se 
processar na forma do modelo descrito na capa da prova. 

5.13.3. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela prevista 
no conteúdo programático, deverá ser arguida em sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital. 

5.14. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação de provas e/ou pela Comissão 
responsável, informações referentes ao conteúdo das provas. 

5.15. Na Prova Escrita Objetiva, o  valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será atribuído a todos 
os candidatos. 

5.16. Mediante eventual necessidade de o candidato ausentar-se da sala no decorrer da prova, será acompanhado por um fiscal. 
5.17. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se a absoluta imparcialidade do resultado. 
5.18. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado na data constante no Cronograma de Execução do Concurso, Anexo I 

deste Edital. 
5.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que ficará 

em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, não sendo admitido o ingresso de qualquer 
outra pessoa. 

5.20. Não será concedido tempo adicional para execução da prova escrita à candidata devido ao tempo despendido com a 
amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua responsabilidade apenas no caso de amamentação. 

5.21. A CRESCER CONSULTORIAS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

5.22. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de recursos contra o resultado do 
gabarito da prova objetiva.  

5.23. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Concurso – Anexo I será divulgada no endereço eletrônico  
www.crescerconcursos.com.br bem como a relação das notas da prova objetiva em ordem de classificação dos candidatos 
para o cargo. 

 

VI. DAS ESTRUTURA DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
6.1. As provas para os cargos contemplado neste Concurso obedecerão à seguinte estrutura, conforme os Quadros a seguir, deste 

Edital: 

 

QUADRO 1 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

 
 Motorista Categoria “D” 

Língua Portuguesa 15 1,0 15 
Matemática 05 1,0 05 
Conhecimentos Específicos da 
Área 

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 

 

QUADRO 2 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO e TÉCNICO 
CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

 Agente Administrativo 
 Avaliador de Imóveis 

Língua Portuguesa 15 1,0 15 
Informática Básica 05 1,0 05 
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 Fiscal de Obras e Posturas * 
 Guarda de Transito 
 Técnico em Agropecuária 
 Técnico em Enfermagem 
 Técnico em Turismo 
 Topografo 
 Guarda Municipal 

Conhecimentos Específicos da 
Área 

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 
 

QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  SAÚDE  
CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

 Psicólogo  
 Fisioterapeuta  
 Médico (Todos) 
 Nutricionista 
 Enfermeiro 
 Cirurgião Dentista  
 Farmacêutico 

Língua Portuguesa 15 1,0 15 
Legislação do SUS 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos da 
Área 

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 
 

QUADRO 4 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II (GERAL) 
CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

 
 Analista de Controle Interno 
 Auditor Ambiental 
 Auditor Fiscal  
 Contador  
 Engenheiro de Tráfego 
 Engenheiro Eletricista 
 Fiscal Ambiental e 

Especialista em Meio 
Ambiente 

 Fiscal de Tributos 
 Fiscal Sanitário 
 Médico Veterinário 
 Terapeuta Ocupacional 
 Procurador do Município 

Língua Portuguesa 15 1,0 15 
Informática 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos da 
Área 

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 
 

QUADRO 5 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE PROFESSOR 
CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

 
 Professor da Educação 

Básica I 
 Professor da Educação 

Básica II – Língua 
Portuguesa 

 Professor da Educação 
Básica II - Matemática 

  

Língua Portuguesa 15 1,0 15 
Conhecimentos Pedagógicos 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos da 
Área 

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 
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6.2. As provas serão realizadas na cidade de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, considerando o horário local do município, terão a 

duração de 3 (três) horas e serão aplicadas na data provável de 21 e 28 de abril de 2019 , conforme informações a seguir: 
 

DATA DE DIVULGAÇÃO DE LOCAIS DE PROVA DATA DE APLICAÇÃO DE PROVA CIDADE DE PROVA 

17 de abril de 2019 (Nível Fundamental e Médio) 

24 de abril de 2019 ( Nível Superior e Professor) 

21 de abril de 2019 

28 de abril de 2019 
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE 

 
6.2.1. A data da prova é sujeita a alteração. Poderá ser aplicada em cidade vizinha caso a quantidade de candidato seja superior a que 

comporta os locais de aplicação do município. 
6.3. O conteúdo programático das provas referente às áreas de conhecimento está disposto no anexo III deste edital. 
6.4. Ao candidato só será permitida a participação na prova, na respectiva data, horário e local divulgados no endereço eletrônico 

www.crescerconcursos.com.br  . 
6.5. Será vedada a realização da prova fora do local designado. 
6.6. Os locais e os horários de realização das provas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico http:// 

www.crescerconcursos.com.br, conforme data prevista no cronograma deste edital. 
6.7. Os gabaritos preliminares referentes as provas objetivas serão divulgadas em até 48h (quarenta e oito horas) após a realização 

das provas no site eletrônico: www.crescerconcursos.com.br . 
 
VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente: 

a) Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO candidato que, ao final da prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% 
(sessenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva. 
b) 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos específicos. 
c) Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva. 

d) Será considerado CLASSIFICADO para as fases subsequentes os candidatos que não constarem como ELIMINADOS no 
Resultado Definitivo da Prova Objetiva. 
e) Será considerado CLASSIFICADO, no Resultado Final do Concurso o candidato que constar numa posição que esteja em até 
02 (duas) vezes o número de vaga prevista neste edital. 

 
7.2. O candidato não habilitado nestas condições será EXCLUÍDO do Certame. 
7.3. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação para o cargo. Sendo 

que tais candidatos constarão da lista de classificação final, de acordo com o que dispõe o item 8.1, e serão convocados para 
tomarem posse de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 

7.4. O candidato que tomar posse não poderá pleitear transferência para outro local diferente do local de lotação de seu cargo 
durante o período de estágio probatório de 03 (três) anos, somente sendo possível a sua transferência depois deste período por 
interesse e conveniência da Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 

7.5. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, nesta ordem: 
a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 
10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério, prevalecerá o mais idoso; 
b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante. 

 
VIII. DOS RECURSOS 
 
8.1. Será admitido recurso quanto: 

a) Às inscrições indeferidas e deferidas com erro material; 
b) Ao resultado para concorrer a vaga PNE; 
c) Às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; 
d) Ao resultado das provas objetivas e de títulos. 

8.2. Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor recurso quanto à prova objetiva em face de erro de formulação de 
questões e na correção. 

8.3. Os recursos deverão ser interpostos em concordância com o cronograma estabelecido em Edital e apresentado no Anexo I. 
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8.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado 
recurso de igual teor. 

8.5. Os recursos deverão ser feitos de forma EXCLUSIVA por e-mail:  crescer.concursojijoca@outlook.com, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato o correto escaneamento dos documentos enviados. 

8.6. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do prazo. 
8.7. Os candidatos deverão enviar o recurso uma única vez para cada questão. Cada questão ou item deverá ser apresentado em e-

mail separado e conforme procedimentos adotados no Anexo V deste edital. 
8.8. Em nenhuma hipótese haverá apreciação de mais de um recurso por e-mail ou de recurso de mais de um candidato por e-mail. 

Para cada questão de cada candidato deverá ser enviado um único e próprio e-mail. 
8.9. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile (fax), telex, telegrama, de forma presencial ou outro meio que não seja o 

especificado neste Edital. 
8.10. A Banca Examinadora, composta de pessoas de reputação ilibada e de conhecimento de nível superior, para o CONCURSO 

PÚBLICO constitui-se como única e última instância para a análise dos recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela 
qual não caberão recursos adicionais. 

8.11. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item ou enviados para endereço diferente do 
disposto no item 8.5 não serão avaliados. 

8.12. O(s) ponto(s) relativo(s) a(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído (os) a todos os candidatos presentes à 
prova, independentemente de formulação de recurso. 

8.13. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o 
Gabarito Oficial definitivo. 

8.14. Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, 
poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 

8.15. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, tanto quanto aos pedidos que forem deferidos como aos 
indeferidos. 

8.16. Após o julgamento dos recursos, os mesmos serão irrecorríveis na esfera administrativa. 
8.17. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio do site da Crescer Consultorias em: 

www.crescerconcursos.com.br  
 
XIX. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
9.1. O resultado final do Certame será homologado pelo Chefe do Executivo Municipal, publicado na Imprensa oficial do município, 

no site e mural da Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE e no site da CRESCER CONSULTORIAS, respeitando 
rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados. 

 
X. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 
10.1. A posse no cargo ocorrerá após a publicação do ato de nomeação ou de admissão na Imprensa oficial do município. 
10.2. Os candidatos habilitados serão nomeados pela administração, conforme o número de vagas existentes e seguindo 

rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para os 
candidatos portadores de deficiência. 

10.3. Os candidatos com deficiências deverão apresentar, no ato da posse: 
a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código da 
Classificação Internacional de Doenças - CID; 

10.4. O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará a não inclusão do candidato como candidato com deficiência. 
10.5. O laudo médico terá validade somente para este CONCURSO PÚBLICO e não serão devolvidas nem fornecidas cópias desse 

laudo. 
10.6. A convocação dos classificados para o preenchimento das vagas disponíveis será feita através da Imprensa oficial do município, 

com estabelecimento do horário, dia e local para a apresentação do candidato, bem como por meio de correspondência oficial 
endereçada ao domicílio do mesmo. 

10.7. Perderá os direitos decorrentes do Certame, não cabendo recurso, o candidato que: 
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação; 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE 
JERICOACOARA-CE.  
c) Recusar nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela 
Legislação Municipal vigente. 

10.6. Somente será investido no cargo o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do mesmo.  
10.7. Não será investido em cargo público o candidato que acumular cargo público, ressalvados os casos previstos na Constituição ou 

caso a carga horária estiver dentro do permitido legalmente. 
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10.8. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins de nomeação 
e não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital na data de convocação para apresentação de documentação. 

10.9. Após a nomeação, o candidato deverá entregar a documentação comprobatória dos Requisitos para Investidura do Cargo, 
especificada neste Edital e na Lei de Organização Administrativa Municipal e outros documentos que a Prefeitura Municipal 
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, julgar necessários conforme Edital de Convocação publicado na Imprensa oficial do município e 
no site da CRESCER CONSULTORIAS. Caso o Candidato não apresente a documentação exigida neste Edital, não será investido 
no cargo. 

 
XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. As disposições e instruções contidas nas Capas das Provas e nos Cartões-Resposta constituem normas que complementarão o 

presente Edital. 
11.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do Certame, 

tais como se acham estabelecidas no Edital e a Lei de Organização Administrativa do Município de JIJOCA DE JERICOACOARA-
CE, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

11.3. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos constitucionais, 
legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 

11.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no decorrer do processo, 
verificadas a qualquer  tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova   ou   a   nomeação   do   candidato, sem   prejuízo   das   
medidas   de   ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

11.5. Todos os atos relativos à presente avaliação seletiva, convocações, avisos e resultados ficarão a cargo da Prefeitura Municipal 
de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE e serão publicados na Imprensa oficial do município, não sendo fornecido ao candidato 
qualquer documento comprobatório de classificação no Certame pela entidade organizadora do mesmo. 

11.6. Cabe à Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE o direito de aproveitar os candidatos classificados, em número 
estritamente necessário para o provimento do cargo vago existente e que vierem a existir durante o prazo de validade do 
Concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos habilitados. 

11.7. O preenchimento   das   vagas   estará   sujeito   à   disponibilidade   orçamentária   e às necessidades da Prefeitura Municipal de 
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 

11.8. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na Ficha de Inscrição/Formulário 
de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se à sala de coordenação do local em que estiver prestando provas e solicitar a correção. 

11.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do 
Certame, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso 
não seja localizado.  

11.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE e a CRESCER CONSULTORIAS não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) Endereço não atualizado; 
b) Endereço de difícil acesso; 
c) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
d) Correspondência recebida por terceiros; 
e) E-mail não recebido por erro de envio do candidato.  

11.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que 
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

11.12. O candidato só será considerado habilitado pela Administração para ser nomeado, se preencher os requisitos deste Edital e da 
Lei de Organização Administrativa do Município de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE. 

11.13. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, classificação, ou nota de 
candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação em órgão de divulgação oficial. 

11.14. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Certame e, quando for 
o caso, pela Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE e pela CRESCER CONSULTORIAS, no que a cada um couber. 

11.15. As despesas relativas à participação do candidato no Certame e à apresentação para posse e exercício correrão a expensas 
do próprio candidato. 

11.16. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE e a CRESCER CONSULTORIAS não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a esta Seleção. 

11.17. São impedidos de participarem deste Certame os funcionários da Crescer Consultorias e seus parentes, consanguíneos ou por 
afinidade, até 2º (segundo) grau. 

11.18. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa oficial do município, revogadas as disposições em contrário. 
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JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, 12 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 
 
 

 EVENTOS DATAS PROVÁVEIS 

01 LANÇAMENTO DO EDITAL E PUBLICAÇÃO 14.02.2019 

02 PERÍODO DE INSCRIÇÃO. 14.02.2019 a 21.03.2019 

03 Período de Solicitação de Isenção de Taxa 18.02.2019 a 22.02.2019 

04 Resultado Preliminar dos Pedidos de Isenção de Taxa  11.03.2019 

05 Prazo para Recurso contra  Resultado Preliminar dos Pedidos de Isenção de Taxa 12 e 13.03.2019 

06 Resultado Definitivo dos Pedidos de Isenção de Taxa 15.03.2019 

07 Último dia para pagamento de inscrição. 22.03.2019 

08 Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) e formulário próprio 
para recurso contra o referido resultado.  

10.04.2019 

09 Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas  11 e 12.04.2019 

10 Resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de 
atendimento especial, formulário para recurso contra o referido resultado e Prazo recursal. 

15.04.2019 

11 Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da 
prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição, concorrência e endereço das escolas 
e Homologação das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de atendimento 
especial. 

17.04.2019 

12 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  (Manhã-  Para os cargos de Nivel Fundamental  

Tarde – Cargos de Nivel Médio ) 

21.04.2019 

13 Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para 
recursos. 

22.04.2019 

14 Prazo para recurso contra gabarito preliminar das provas objetivas  23 e 24.04.2019 

15 Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da 
prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição  e endereço das escolas e 
Homologação das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de atendimento 
especial. 

24.04.2019 

16 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS(Manhã- Para os cargos de Nivel Superior   

Tarde – Professor  ) 

28.04.2019 

17 Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para 
recursos 

29.04.2019 

18 Prazo para recurso contra gabarito preliminar das provas objetivas  30.04 e 01.05.2019 

19 Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas  16.05.2019 

20 Divulgação do Gabarito das Provas objetivas (Oficial). 17.05.2019 
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1    A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no resultado ora 

apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou localidade. Não será permitida 
nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 

2      Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados nos estabelecimentos localizados na cidade de aplicação de todas as etapas, a 
Crescer Consultorias reserva-se o direito de realizar as provas em dias e turnos posteriores ao previstoneste Edital. 
 

21 Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas  e formulário próprio para recurso contra 
o referido resultado (Listagem Geral + Listagem de candidatos PNE) 

21.05.2019 

22 Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido apenas eventual erro 
material, como equívoco no nome, somatório de notas ou critério de desempate e solicitação de 
cópia do gabarito individual.1 

22 e 23.05.2019 

23 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra resultado preliminar das provas 
objetivas 

27.05.2019 

24 Divulgação do resultado das provas objetivas pós-recursos. 27.05.2019 

25 Convocação e informações necessárias à entrega dos títulos a todos os candidatos aprovados e 
classficados (Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 

28.05.2019 

26 Período de convocação para o Teste de Aptidão física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda 
Municipal) 

28.05.2019 

27 Período para entrega de títulos ( Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 29 e 30.05.2019 

28 Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 02.06.2019 

29 Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 04.06.2019 

30 Prazo para Recurso contra o Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 05 e 06.06.2019 

31 Resultado Preliminar das Provas de Títulos e formulário próprio para recurso contra o referido 
resultado  (Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 

10.06.2019 

32 Prazo para Recurso contra resultado preliminar das provas de títulos  (Para os cargos de Professor e 
Procurador Municipal) 

11 e 12.06.2019 

33 Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física (Cargo: Guarda de Trânsito e Guarda Municipal) 11.06.2019 

34 Resultado Definitivo da Prova de Títulos  (Para os cargos de Professor e Procurador Municipal) 14.06.2019 

35 Divulgação do Resultado Final Preliminar das Provas Objetivas (Recursos Deferidos contra resultado 
preliminar das provas objeitvas + Somatória de notas do resultado definitivo das provas de títulos 
para os cargos de professor + Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física para o cargo de Guarda 
de Trânsito e Guarda Municipal + Prova de títulos para o Cargo de Procurador )1e prazo recursal. 

17.06.2019 

36 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO  20.06.2019 
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ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, 

QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO E LOTAÇÃO 
 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO  

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

LOTAÇÃO: SECRETARIA COMPETENTE  

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 137,28 para os cargos de nível superior; R$ 85,00 para os cargos de nível médio e R$ 62,50 para os 
cargos de nível fundamental. 

C
Ó
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O
 

CARGO REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 
VAGAS 
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101 MOTORISTA CATEGORIA “D” 
Ensino Fundamental Completo + Ser habilitado na 
categoria D  

04 01 05 40h 998,00 

102 AGENTE ADMINISTRATIVO Ensino Médio Completo  04 01 05 40h 998,00 

103 AVALIADOR DE IMÓVEIS 

Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 
Avaliador de Imóveis ou Técnico em Edificações ou 
Esnino Superior em Engenharia Civil ou 
Arquitetura, com registro profissional no CRECI. 

01 - 01 40h 1.350,00 

104 GUARDA DE TRÂNSITO Ensino Médio Completo + CNH Categoria AB  + 04 01 05 40h 1.350,00 

105 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 
Agropecuária. 

01 - 01 40h 1.350,00 

106 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico de 
Enfermagem + Registro no Conselho competente. 

02 - 02 40h 998,00 

107 TÉCNICO EM TURISMO 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 
Turismo + Registro no órgão competente. 

01 - 01 40h 2.000,00 

108 TOPÓGRAFO 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 
Edificações ou Topografia. 

01 - 01 40h 2.500,00 

109 GUARDA MUNICIPAL Ensino Médio Completo 02 - 02 30h 1.150,00 

110 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 
Edificações com duração mínima de 02 anos; OU 
Ensino Superior em Engenharia Civil ou 
Arquitetura + Registro no Conselho de Classe 
Competente. 

02 - 02 40h 2.300,00 

111 
ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em 
DIREITO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ADMINISTRAÇÃO, 
ECONOMIA, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

02 - 02 40h 2.500,00 

112 AUDITOR AMBIENTAL 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em 
AGRONOMIA, ARQUEOLOGIA, ARQUITETURA E 
URBANISMO, ADMINISTRAÇÃO, BIOLOGIA, 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS, BACHAREL EM DIREITO, 
ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA 
AGRONOMICA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA 
DE MINAS, ENGENHARIA FLORESTAL, GEOFÍSICA, 

01 - 01 40h 3.500,00 
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GEOGRÁFIA, GEOLOGIA, GEOPROCESSAMENTO, 
GESTÃO AMBIENTAL, MEDICINA VETERINÁRIA, 
OCEANOGRAFIA, QUÍMICA, SANEAMENTO 
AMBIENTAL, SENSORIAMENTO REMOTO, MEIO 
AMBIENTE, ZOOTECNIA, BIOMEDICINA, 
METEREOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) + Registro 
Profissional no Conselho de Classe Competente, 
se for o caso. 

113 AUDITOR FISCAL 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

01 - 01 20h 3.500,00 

114 CIRURGIÃO DENTISTA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em 
ODONTOLOGIA, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) + Registro Profissional no 
Conselho de Classe Competente. 

01 - 01 40h 3.000,00 

115 CONTADOR  

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em 
CIÊNCIAS CONTABEIS, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) + Registro Profissional no 
Conselho de Classe Competente. 

01 - 01 40h 3.000,00 

116 ENFERMEIRO  

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em 
ENFERMAGEM, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) + Registro Profissional no 
Conselho de Classe Competente. 

02 - 02 40h 3.000,00 

117 ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em 
ENGENHARIA DE TRÁFEGO, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) + Registro 
Profissional no Conselho de Classe Competente. 

01 - 01 40h 2.500,00 

118 ENGENHEIRO ELETRICISTA  

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em 
ENGENHARIA ELÉTRICA, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) + Registro Profissional no 
Conselho de Classe Competente. 

01 - 01 40h 5.500,00 

119 FARMACEUTICO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
FARMÁCIA, fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Registro 
Profissional no Conselho de Classe Competente. 

01 - 01 40h 2.300,00 

 

120 
FISCAL AMBIENTAL, 
ESPECIALISTA EM MEIO 
AMBIENTE 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso Superior em BIOLOGIA, ENG. 
AGRONÔMICA, ENG. AMBIENTAL, ENG. DE 
PESCA, ENG. FLORESTAL, ENG. QUÍMICA, ENG. 
SANITÁRIA, GEOGRAFIA , GEOLOGIA, QUÍMICA, 
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL, 

02 - 02 40h 2.300,00 
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TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE,  OU GESTÃO 
AMBIENTAL, fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Especialização 
em meio ambiente. 

121 FISCAL DE TRIBUTOS 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC). 

02 - 02 40h 5.380,00 

122 FISCAL SANITÁRIO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC). 

04 01 05 40h 2.000,00 

123 FISIOTERAPEUTA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
FISIOTERAPIA, fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Registro 
Profissional no Conselho de Classe Competente.  

02 - 02 30h 2.300,00 

124 
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 
PLANTONISTA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
MEDICINA fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Residência na 
Área+ Registro Profissional no Conselho de Classe 
Competente. 

02 - 02 24h      2.400,00 

125 MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
MEDICINA fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Registro 
Profissional no Conselho de Classe Competente. 

01 - 01 40h 10.200,00 

126 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
OBSTETRA PLANTONISTA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
MEDICINA fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Residência na 
Área + Registro Profissional no Conselho de Classe 
Competente. 

02 - 02 24h 2.400,00 

127 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
PLANTONISTA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
MEDICINA fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Residência na 
Área+ Registro Profissional no Conselho de Classe 
Competente. 

02 - 02 24h 2.400,00 

128 
MÉDICO PSIQUIATRA 
AMBULATÓRIO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
MEDICINA fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Residência na 
Área+ Registro Profissional no Conselho de Classe 
Competente. 

01 - 01 20h  5.100,00 

129 MÉDICO VETERINÁRIO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
MEDICINA VETERINÁRIA, fornecida por Instituição 
de Ensino Superior Reconhecida pela MEC + 
Registro Profissional no Conselho de Classe 
Competente. 

01 - 01 40h 2.800,00 

130 NUTRICIONISTA 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
NUTRIÇÃO, fornecida por Instituição de Ensino 

01 - 01 40h 2.300,00 
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Superior Reconhecida pela MEC + Registro 
Profissional no Conselho de Classe Competente. 

131 PROCURADOR DO MUNICIPIO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
DIREITO, fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

02 - 02 20h 3.000,00 

132 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I  

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
Curso Superior em Pedagogia ou Habilitação 
Profissional para o Magistério – Nível Médio, Pró-
Infantil ou Normal Superior, fornecida por 
Instituição de Ensino Superior Reconhecida pela 
MEC. 

04 01 05 20h 1.229,87 

133 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – LINGUA PORTUGUESA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em, 
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS OU PEDAGOGIA 
COM HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E/OU 
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS OU PEDAGOGIA 
COM PÓS GRADUAÇÃO EM PORTUGUÊS, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

02 - 02 20h 1.229,87 

134 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA II- MATEMÁTICA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de graduação de nível superior em  
LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA, LETRAS 
OU PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM 
MATEMÁTICA E/OU LICENCIATURA PLENA EM 
LETRAS OU PEDAGOGIA COM PÓS GRADUAÇÃO 
EM MATEMÁTICA, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

03 - 03 20h 1.229,87 

135 PSICOLOGO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
PSICOLOGIA, fornecida por Instituição de Ensino 
Superior Reconhecida pela MEC + Registro 
Profissional no Conselho de Classe Competente. 

01 - 01 40h 3.500,00 

136 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso de graduação de nível Superior em 
TERAPIA OCUPACIONAL, fornecida por Instituição 
de Ensino Superior Reconhecida pela MEC + 
Registro Profissional no Conselho de Classe 
Competente. 

01 - 01 30h 3.500,00 

(*) Vagas destinadas ao PNE nos termos da Legislação Federal e Decreto Lei nº 3.298/1999. 

 

* Os cargos grafados com (**) asterisco, além do vencimento base fazem jus a produtividade. 
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CONTEÚDOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
 
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. 
Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do 
período simples. 
 
 
MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 
 
Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração. Múltiplos e 
divisores. Operações com números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples. Noções de lógica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (20 QUESTÕES) 
 
MOTORISTA “D”:  Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas 
gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação 
das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. 
Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor Categorias de 
habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, 
DPVAT. Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva: conceito. 
Acidente evitável e acidente inevitável Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção, Causas de acidentes: imperícia, 
imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação condutor veículo. 
Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. Manobras de 
marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou 
hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e diesel). Chassi. Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: 
sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de ignição, sistema de lubrificação e sistema de arrefecimento. Órgãos 
e anexos: sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios. Pneus e rodas. 
Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios. 
 
 
CONTEÚDOS  CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
 
Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Formação, classe e emprego de palavras. Significação de palavras. Coordenação e subordinação. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. Correspondência oficial (conforme Manual 
de Redação da Presidência da República). Sintaxe do período simples e compost. 
 
 
INFORMÁTICA BÁSICA (05 QUESTÕES) 
 
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, 
de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, 
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos 
comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Windows 8 e 10. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (20 QUESTÕES) 
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AGENTE ADMINISTRATIVO: Conceito de administração pública. Princípios básicos da administração pública: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Noções básicas sobre licitações e contratos administrativos – Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; Constituição Federal Art. 15 e 39; Elaboração de 
ofícios, correspondências, formas de tratamentos e abreviações de tratamentos de personalidades. Noções básicas de atendimento 
ao público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 
 
AVALIADOR DE IMÓVEIS: 1. Histórico da avaliação de imóveis no Brasil.2. Normas da ABNT da série 14653.3. Resolução-
COFECI n° 1066/2007.4. O Corretor de Imóveis avaliador e a ética profissional. 5. A metodologia de avaliação e valor de 
mercado.6. Imóveis urbanos e imóveis rurais.7. Valor de compra e venda e valor de locação ou arrendamento.8. Roteiro, 
conteúdo mínimo e apresentação do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM).9. O PTAM em perícias nos 
processos judiciais.10. Honorários do Corretor de Imóveis para emissão do PTAM.11. Avaliação de Imóveis Urbanos: lotes – 
Método Comparativo de Dados de Mercado.12. Avaliação de Glebas Urbanizáveis – Método Involutivo.13. Avaliação de 
Imóveis Urbanos: Imóveis comerciais e residenciais – Método do Custo de Reprodução de Benfeitorias.14. Avaliação de Imóveis 
Urbanos: Imóveis comerciais e residenciais – Método Comparativo de Dados de Mercado.15. Perícia Judicial e Elaboração de 
Laudos.16. Geo-Processamento.17. Novas Tecnologias na Análise do Mercado Imobiliário.18. Planta de Valores.19. Uso do 
solo e solo criado.20. Trabalhos dirigidos, com a elaboração de PTAM de no mínimo, quatro tipos de imóveis diferentes. 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS : Noções de Direito Administrativo: 1. Estado, Governo e Administração Pública: 
conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios; 2. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios; 3. Ato 
Administrativo: 3.1. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies; 3.2. Invalidação, anulação e revogação; 3.3. 
Prescrição.  Noções de Direito Constitucional: 1. Dos Princípios Fundamentais (Art. 1º ao 4º); 2. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais (Art. 5º ao 11); 3. Da Organização do Estado (Art. 18 a 31; 37 a 41); 3. Da Segurança Pública (Art. 144). Os 
artigos em referência são da Constituição Federal de 1988.Lei Organica do Municpio, Codigo de Postura do Municipio, 
 
GUARDA DE TRÂNSITO : NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Estado, Governo e Administração Pública: 
conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios; 2. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios; 3. Ato 
Administrativo: 3.1. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies; 3.2. Invalidação, anulação e revogação; 3.3. 
Prescrição. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Dos Princípios Fundamentais (Art. 1º ao 4º); 2. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais (Art. 5º ao 11); 3. Da Organização do Estado (Art. 18 a 31; 37 a 41); 3. Da Segurança Pública (Art. 
144). Os artigos em referência são da Constituição Federal de 1988. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1. Dos Crimes contra a 
Pessoa e contra o Patrimônio (Art. 121 ao 183); 2. Dos Crimes contra a Administração Pública (Art. 312 ao 337-A); Os artigos 
em referência são do Código Penal. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1. Lei Federal Nº 4.898/1965 (Lei do Abuso de Autoridade): 
Art. 1º ao 9º. 2. Lei Federal Nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): Art. 1º ao 18; Art. 60 ao 69; Art. 74 ao 85; 
Art. 98 ao 114. 3. Lei Federal Nº 11.343/2006 (Lei das Drogas). Somente serão consideradas as alterações na legislação que 
tenham ocorrido antes do início do período de inscrição no Concurso regulado por este Edital. Somente serão consideradas as 
alterações na legislação que tenham ocorrido antes do início do período de inscrição no Concurso regulado por este Edital. 
 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA: Uso e conservação dos solos. 2 Adubação em geral. 2.1 Tipos e classificação de 
fertilizantes e corretivos. 3 Irrigação e drenagem. 4 Conhecimentos gerais de fitotecnia. 4.1 Grandes culturas anuais. 4.2 Grandes 
culturas perenes. 4.3 Olericultura. 4.4 Fruticultura. 4.5 Silvicultura. 4.6 Pastagens. 5 Mecanização agrícola. 5.1 Máquinas e 
implementos agrícolas. 5.2 Regulagem de equipamentos agrícolas. 5.3 Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. 6 
Noções de fitossanidade. 6.1 Identificação das principais pragas agrícolas. 6.2 Manejo de pragas. 6.3 Uso correto de agrotóxicos. 
7 Conhecimentos gerais de zootecnia. 7.1 Bovinocultura. 7.2 Avicultura. 7.3 Ovinocultura. 7.4 Caprinocultura. 7.5 Piscicultura. 
7.6 Suinocultura. 8 Noções de sanidade animal. 9 Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. 10. 
Noções de segurança no trabalho e de primeiros socorros. 
 
GUARDA MUNICIPAL : 1. Noções de Direito Constitucional: 1.1. Princípios fundamentais da Constituição Federal (Arts. 
1º ao 4º, CF). 1.2. Direitos e garantias fundamentais (Art. 5º, CF): direitos e deveres individuais e coletivos; remédios 
constitucionais; direitos sociais (Art. 6º a 11, CF); nacionalidade (Art. 12 e 13, CF); direitos políticos (Arts. 14 a 16, CF); 
alistamento eleitoral; condições de elegibilidade; direitos políticos negativos. 1.6. Segurança pública (Art. 144, CF). 2. Noções 
de Direito Penal: 2.1 Crimes: Homicídio; Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; lesão corporal; furto; roubo; estelionato. 
2.2 Ilicitude (antijuridicidade): Conceito e espécies; causas excludentes de ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, 
estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito; excesso punível. 2.3 Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
- Lei do Desarmamento e atualizações. 2.4 Lei nº 11.343 –de 23 de agosto de 2006 –Lei de Drogas e atualizações. 2.5 Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965 –Lei de Abuso de Autoridade. 3. Noções de Direito Administrativo: 3.1. Órgãos e funções 
do Estado: distribuição das funções entre os poderes do Estado, nos termos da Constituição Federal/88. 3.2. Princípios da 
administração pública. 3.3. Poderes da administração pública: poderes vinculados e discricionários; poder normativo ou 
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regulamentar; poder disciplinar; poder hierárquico; poder de polícia. 3.4. Atos administrativos: elementos do ato administrativo; 
invalidação do ato administrativo; classificação dos atos administrativos; vícios do ato administrativo; espécies de atos 
administrativos; extinção do ato administrativo. 3.5. Serviços públicos: conceito; princípios do serviço público; classificação do 
serviço público; formas e meios de prestação de serviços; concessão de serviços públicos. 3.6. Bens públicos: conceito; bens de 
domínio público; bens do domínio privado do Estado; alienação dos bens de uso comum e de uso especial; alienação dos bens 
dominicais; uso de bem público por particular; autorização de uso; permissão de uso; concessão de uso; concessão de uso especial 
de imóvel urbano público. 3.7. Servidores públicos: conceito; tipos de agentes públicos; cargo e função pública; direitos e deveres 
constitucionais; direito de greve e de livre nomeação sindical; proibição de acúmulo de cargos; estabilidade e vitaliciedade; 
afastamento para o exercício de mandato eletivo; vacância; direitos e deveres sociais; responsabilidade. 4. Noções de Direito 
Ambiental: 1. Espécies de meio ambiente. 2. Objetivo do Direito Ambiental. 3. Princípios ambientais. 4. Ordem econômica 
ambiental. 5. Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Meio Ambiente. 6. Licenciamento ambiental. 7. 
Responsabilidade ambiental por danos ao meio ambiente. 8. Infrações administrativas. 9. Crimes ambientais. 10. Constituição 
Federal. 11. Lei 9.605, de 12 de dezembro de 1998. 12. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. 5. Noções de Direitos Humanos - 5.1 
Origem e evolução dos Direitos Humanos. 5.2. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 5.3. Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica); 5.4. Constituição Federal/1988: Arts. 5º, 6º, 7º e 14. 5.5. Leis Federais: 
Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997 –Lei de Tortura; Lei Federal nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965 –Lei de Abuso de 
Autoridade; Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 –Lei Maria da Penha; Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 –
Crime de Racismo; Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de2003–Estatuto do Idoso; Lei Federal nº 8.069, de 11 de julho de 
1990 –Estatuto da Criança e do Adolescente5.7 . Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com deficiência. 6. 
Legislação de Trânsito: 6.1 Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 –Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e atualizações. 7. 
Legislação do Município  7.1. Lei Orgânica do Município e atualizações. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 01. Evolução da Enfermagem através da história. 02. Princípios Éticos. 03. Necessidades 
básicas do ser humano. 04. Interação do homem com o meio ambiente. 05. Agentes patogênicos. 06. Medidas preventivas contra 
infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de esterilização. 07. A função do Auxiliar de Enfermagem na recuperação 
da saúde: Aspectos biopsicosocial. 08. Assistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo, administração de 
medicamentos. 09. Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, 
contraindicações, doses via de administração, efeitos colaterais); 10. Conservação de Vacinas de Soros (cadeia de frio). 11. 
Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. 12. Unidade de enfermagem. 13. Central de 
material. 14. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e ginecológica, pediátrica e 
psiquiátrica. 15. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 17. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; 18. 
Programa de Controle de Infecção Hospitalal. 
 
 
TÉCNICO EM TURISMO: Fundamentos do Turismo 1.1 Conceitos Básicos do Turismo 1.2 Evolução Histórica do Lazer e 
do Turismo 1.3 Tipos de Turismo 1.4 Impactos do Turismo 1.5 Importância Socieconômica 1.6 Ética no Turismo 1.7 
Potencialidades Turísticas Regional. 2. Oferta Turísticas 2.1 Atrativos Turísticos: Conceito e Tipologias 2.2 Equipamento e 
Serviços Turísticos 2.3 Infraestrutura de Apoio Turísticos 2.4 Supraestrutura Turística 3. Demanda Turística: Conceitos e 
Classificação 4. Produtos Turísticos: Conceito e Características 5. Hospitalidade na atividade Turística 5.1 Conceito de 
Hospitalidade 5.2 Tempos e espaços da Hospitalidade 6. Lazer e Recreação. 6.1 Fundamentos Básicos do Lazer aplicado ao 
turismo 6.2 Recreação Aplicada ao Turismo 6.3 Atividades para diferentes grupos de turistas 6.4 Espaços e Equipamentos para 
o desenvolvimento das atividades 6.5 Técnicas de Recreação e Lazer 6.5.1 Planejamento das atividades 6.5.2 Desenvolvimento 
de Programas 6.5.3 Condução de Grupos. 
 
 
TOPÓGRAFO: Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre Topografia e Geodésia, Datum. Formas 
da Terra: superfície topográfica, elipsóide, geóide. Unidades de Medida: angular, linear e superficial. Escalas – conversões. 
Orientações. Coordenadas topográficas. Medição Angular: métodos e erros. Medição Linear: métodos e erros. Levantamento 
Planimétrico: Irradiação, poligonação e interseção. Levantamento Altimétrico: nivelamento, geométrico e trigonométrico. 
Representação do Relevo: curvas de nível, perfil topográfico. Cálculo de Área. Cálculo de Volume. Sistema de Posicionamento 
GPS: principais métodos e erros. Instrumentos Topográficos: teodolito, nível, estação-total, distanciômetro, planímetro, 
receptores GPS. Fotografia Aérea: características, deformações, escala, estereoscopia. 
 
CONTEÚDOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I – (GERAL) 
 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
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1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 Semântica e interação. 1.3 Significação das 
palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 
2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e 
seus dois eixos: coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de 
Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, 
Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5. Emprego das palavras. 3. 
ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com 
ideias secundárias. 4.3. Elementos relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, ideias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: 
tema, foco narrativo, personagens, tempo. 
 
INFORMÁTICA (O5 QUESTÕES) 
 
Sistemas de Informação: Fundamentos de Sistemas deInformação. O que é um Sistema de Informação. Hardware e Software. 
Definições básicas de internet, intranet, proxy, redes de computadores e firewall. Navegadores web (Google Chrome e Firefox). 
Microsoft Office 2013 (Word, Excel e PowerPoint). Backup: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de 
dados e para realização de cópia de segurança.  Segurança na internet: Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Windows 7 e 8. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (20 QUESTÕES) 
 
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO: DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Os poderes do Estado e as respectivas 
funções. 2. Hierarquia das normas. 3. Princípios fundamentais da CF/88. 4. Direitos e garantias fundamentais. 5. 
Organização políticoadministrativa do Estado. 6. Administração Pública na CF/88. 7. Orçamento Público: conceitos 
e Princípios Orçamentários. 8. O servidor e serviço público na Constituição. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Conceito 
de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Fontes do Direito Administrativo: doutrina 
e jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, tratados 
internacionais e costumes. Princípios da administração pública. 3. Administração pública direta e indireta. Órgãos e 
entidades. Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Empresas públicas e sociedades 
de economia mista. Autarquias e fundações públicas. 4. Agentes públicos: servidores públicos em sentido amplo e 
em sentido restrito. Servidores públicos temporários. Servidores públicos federais estatutários. Empregados 
públicos. Disciplina constitucional dos agentes públicos. Legislação federal aplicável aos agentes públicos. 5. 
Improbidade administrativa. 6. Atos administrativos. Requisitos de validade. Atributos. Classificações. 
Convalidação. Extinção. 7. O processo administrativo na legislação federal. 8. Poderes administrativos. 9. Licitações 
públicas e contratos administrativos. 10. Bens públicos: bens públicos, semipúblicos e privados. Regime jurídico. 
Classificações. Uso de bens públicos por particulares. Uso privativo dos bens públicos. 11. Controle da administração 
pública. 12. Sistemas administrativos. 13. Ética Profissional do Servidor Público: sistema de Gestão da Ética do Poder 
Executivo Federal. Conflito de Interesses no Serviço Público. 14. Normas de Acesso à Informação em âmbito federal 
Lei nº 12.527, de 18/11/ 2011. GESTÃO PÚBLICA: 1. Estado, Governo e Sociedade: conceito e evolução do Estado 
contemporâneo; aspectos fundamentais na formação do estado brasileiro; teorias das formas e dos sistemas de 
governo. 2. Evolução da Administração Pública no Brasil (após 1930): reformas Administrativas. 3. Análise crítica 
aos modelos de gestão pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. 4. Conceito de eficiência. Eficácia e 
Efetividade aplicadas à Administração Pública: avaliação e mensuração do desempenho governamental. 5. 
Processos participativos de gestão pública: orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade, ouvidorias, 
governança interna e externa. 6. Novas formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e 
contratualização de resultados; horizontalização; pluralismo institucional; prestação de serviços públicos e novas 
tecnologias. 7. Os controles internos e externos: responsabilização e Prestação de Contas. Controle. Desempenho e 
risco operacional. Transparência. 8. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, instituído pelo Decreto nº 1.171, de 22/6/1994. 9. Desconcentração e descentralização administrativa. 10. 
Medidas de aprimoramento da administração pública federal direta Decreto 6.944, de 21/8/2009. 11. Manual de 
Orientação para o Arranjo Institucional. ADMINISTRAÇÃO GERAL: 1. Natureza e evolução do pensamento 
administrativo: abordagens clássica, humanista, burocrática, sistêmica e contingencial. 2. Planejamento: 
planejamento estratégico; planejamento 12 baseado em cenários; gerenciamento de projetos; gerenciamento de 
processos. 3. Processo decisório: técnicas de análise e solução de problemas; fatores que afetam a decisão; tipos de 
decisões. 4. Mudança organizacional: forças internas e externas. Processo de mudança: o papel do agente e métodos 
de mudança. 5. Departamentalização e divisão do trabalho: critérios de agrupamento de atividades; estruturalismo; 
especialização e enriquecimento de tarefas. 6. Comportamento, Cultura e Clima no contexto organizacional. 7. Gestão 
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de pessoas: poder, hierarquia e liderança; gestão por competências; gestão de desempenho; gestão de conflitos; 
treinamento e desenvolvimento. 8. Comunicação organizacional: habilidades e elementos da comunicação. 9. Gestão 
da informação e do conhecimento. 10. Controle administrativo: princípios, mecanismos e objetivos; conceitos de 
eficiência, eficácia e efetividade. 11. As novas tecnologias e seus impactos na administração organizacional. 12. 
Governança corporativa. 13. Gestão do risco operacional. CONTABILIDADE GERAL E PÚBLICA: 1. Princípios 
fundamentais de contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela Resolução CFC nº 750/93). 
2. Patrimônio: componentes Patrimoniais - Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação 
fundamental do patrimônio. 3. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 4. Conta: conceito. Débito, 
crédito e saldo. Teorias, função e estrutura das contas. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados. 
 
 
AUDITOR AMBIENTAL: DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Princípios constitucionais. Os princípios constitucionais 
da Administração Pública. 2 Direitos e garantias individuais e coletivos. 3.Direitos Sociais. Mandado de Segurança, 
habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular.4. Meio ambiente. DIREITO ADMINISTRATIVO: 
1. Relação jurídico-administrativa. A personalidade de direito público. Pessoa Administrativa. 2. Órgão 
administrativo. Classificação dos órgãos e funções da Administração Pública. 3. A competência administrativa: 
conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. 4. Organização administrativa brasileira: 
princípios fundamentais. Administração direta e indireta. 5. Autarquia. 6. Sociedade de Economia Mista. 7. Empresa 
Pública. 8. Fundações instituídas pelo Poder Público. 9. Atos administrativos. Formação - elementos, procedimentos 
administrativo;validade; eficácia; auto-executoriedade. 10. Atividade discricionária da Administração Pública. 
Limites. Controle. 11. Licitação e contrato administrativo. Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. 12. Polícia 
administrativa - conceito, e requisitos de seu exercício. As liberdades públicas e o poder de polícia. 13. Serviço 
público. Concessão, autorização e permissão de serviço público. 14. Bens públicos – disciplina legal. 15. Limitações 
do direito de propriedade: desapropriação, requisição e servidão administrativa.16. A Fazenda Pública em juízo. 
Controle da legalidade dos atos administrativos. Responsabilidade civil do Estado. 17. Função Pública. Regime 
Jurídico dos servidores públicos - cargos de provimento efetivo: provimento, estágio probatório, estabilidade; 
cargos de provimento em comissão. Direitos, deveres e responsabilidade dos servidores públicos.18. Parceria 
Público-Privada. DIREITO AMBIENTAL: Disposições constitucionais de proteção ao meio ambiente (Constituição 
Federal, art. 225). Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Competências legislativas relacionadas ao 
Direito Ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81 e alterações posteriores). Do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA: estrutura e competências administrativas. Instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Normas gerais. 
 
 
AUDITOR FISCAL :  DIREITO ADMINISTRATIVO 1. Objeto do direito administrativo. 1.1 Fontes do direito 
administrativo. 1.2. Conceito. 2. Regime jurídico-administrativo. 2.1. Princípios do direito administrativo. 2.2 
Princípios da Administração pública. 3. Organização administrativa. 3.1 Conceito de Administração pública sob os 
aspectos orgânico, formal e material. 3.2. Descentralização. Desconcentração. 3.3 Órgão público: conceito e 
classificação. 3.4 Administração direta e indireta. 3.5 Autarquias. Autarquias especiais. Agências Executivas e 
Agências reguladoras. 3.6 Fundações públicas. 3.7 Empresas públicas. 3.8 Sociedades de economia mista. 3.9 
Entidades paraestatais. 4. Agentes e servidores públicos. 4.1 Cargos, empregos e funções públicas. Regime 
constitucional e legal. 4.2 Formas de provimento. Direitos, deveres e responsabilidade. Infrações e sanções 
administrativas. 4.3 Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. 4.4 Avocação e delegação de 
competência. 4.5 Ausência de competência: agente de fato. 4.6 Administração direta e indireta. 4.7. Estatuto do 
Servidor Municipal). 5. Atos administrativos. 5.1 Conceitos, requisitos, elementos, atributos, pressupostos e 
classificação. 5.2 Atos administrativos em espécie. 5.3 Parecer: responsabilidade do emissor do parecer. 5.4 Fatos 
da administração pública: atos da Administração pública e fatos administrativos. 5.5 Validade, eficácia e 
autoexecutoriedade do ato administrativo. 5.6 O silêncio no direito administrativo. 5.7 Atos administrativos simples, 
complexos e compostos. 5.8 Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. 5.9 Atos administrativos 
gerais e individuais. 5.10 Atos administrativos vinculados e discricionários. 5.11 Mérito do ato administrativo, 
discricionariedade. 5.12 Ato administrativo inexistente. 5.13 Teoria das nulidades no direito administrativo. 5.14 
Atos administrativos nulos e anuláveis. 5.15 Vícios do ato administrativo. 5.16 Teoria dos motivos determinantes. 
5.17 Cassação, revogação, anulação e convalidação do ato administrativo. 6. Processo administrativo. 6.1 Lei nº 
3.338/2004. 6.2 Prescrição e decadência nas relações jurídicas envolvendo a Administração. 7 Poderes da 
Administração pública. 7.1 Hierarquia; poder hierárquico. 7.2 Poder normativo. Poder regulamentar. Regulação. 7.3 
Poder disciplinar. 7.4 Poder de polícia. 7.5 Polícia judiciária e polícia administrativa. 7.6 Liberdades públicas e poder 
de polícia. 7.7 Principais setores de atuação da polícia administrativa. 7.8 Limites e atributos do poder de polícia. 8. 
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Serviços públicos. 8.1 Princípios e Conceito de serviço público. 8.2 Características jurídicas, titularidade. 8.3 
Classificação e garantias. 8.4 Usuário do serviço público. 8.5 Delegação. 8.6 Concessão, permissão, autorização e 
delegação. Características e regime jurídico. 8.7 Extinção da concessão de serviço público e reversão dos bens. 9. 
Convênios. 9.1 Consórcios administrativos e Consórcios públicos. 10. Intervenção no domínio econômico. Formas 
de atuação. Fomento. 11. Licitações. 11.1 Conceito, finalidades, princípios e objeto. 11.2 Obrigatoriedade, dispensa, 
inexigibilidade e vedação. 11.3 Tipos e Modalidades. 11.4 Procedimento, revogação e anulação. 11.5 Sanções penais. 
11.6 Normas gerais de licitação. 11.7 Legislação pertinente. Lei nº 8.666/1993 e alterações. Lei nº 10.520/2002 e 
demais disposições normativas relativas ao pregão. Instrução Normativa do STN nº 1/1997 e suas alterações. 11.8 
Sistema de registro de preços. 11.9 Regime Diferenciado de Contratações. Lei nº 12.462/2011. 12. Contratos 
administrativos. 12.1 Conceito, peculiaridades e interpretação. 12.2 Formalização. 12.3 Execução, inexecução, 
revisão e rescisão. 12.4 Convênios e consórcios administrativos. 13. Formas de Parcerias com a iniciativa privada. 
Parcerias público-privadas. Lei nº 11.079/2004. 14. Controle da Administração pública. 14.1 Conceito, tipos e 
formas de controle. 14.2 Controles interno e externo. 14.3 Controle parlamentar. 14.4 Controle pelos Tribunais de 
Contas. 14.5 Controle administrativo. 14.6 Sistemas de controle jurisdicional da administração pública: contencioso 
administrativo e sistema da jurisdição una. 14.7 Controle jurisdicional da Administração pública no direito 
brasileiro. 14.8 Controle da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. 14.9 Tribunal de Contas da União 
(TCU) e suas 14 atribuições; entendimentos com caráter normativo exarados pelo TCU. 14.10 Pedido de 
reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. 14.11 Prescrição administrativa. 14.12 Representação e 
reclamação administrativas. Reclamação. 14.13 Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Habeas Data. 15. Improbidade administrativa. Lei nº 8.429/1992 e alterações. 16 
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000. 17. Bens públicos. 17.1 Classificação e caracteres 
jurídicos. 17.2 Natureza jurídica do domínio público. 17.3 Vias públicas, cemitérios públicos e portos. 17.4. Aquisição 
e alienação. 17.5 Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso, ocupação, aforamento, 
concessão de domínio pleno. 17.6 Intervenção do Estado na propriedade privada. 17.7 Limitações administrativas. 
17.8 Zoneamento. 17.9 Polícia edilícia. 17.10 Tombamento. 17.11 Servidões administrativas. 17.12 Requisição da 
propriedade privada. 17.13 Ocupação temporária. 17.14 Desapropriação. 18 Responsabilidade extracontratual do 
Estado. 18.1 Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública: evolução histórica e 
fundamentos jurídicos. 18.2 Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado. 19. 
Contratação por excepcional interesse público. Lei nº 9.608/1998. Lei nº 9.801/1999. Lei Complementar nº 
131/2009. Lei nº 12.527/2011. Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte – Capítulo V). 
DIREITO TRIBUTÁRIO 1. Sistema Tributário Nacional: previsão constitucional; atribuição e competência 
tributária, princípios constitucionais tributários, limitações ao poder de tributar. 2. Matérias reservadas à previsão 
por lei complementar. 3. Receitas Públicas. 4. Tributos de competência da União. 5. Tributos de competência dos 
Estados e do Distrito Federal. 6. Tributos de competência dos Municípios. 7. Os impostos em espécie. 8. Repartição 
das receitas tributárias: receita da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Receitas dos Estados 
distribuídas aos Municípios. 9. Tratados e convenções internacionais. 10. Legislação tributária: lei complementar, 
lei ordinária, lei delegada; decretos legislativos, resoluções do Senado Federal; atos normativos de autoridades 
administrativas: decretos e despachos normativos do executivo, resoluções administrativas, portarias, decisões 
administrativas. 11. Métodos de interpretação. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação 
tributária. 15 Interpretações sistemática, teleológica e outras. 12. As normas do Código Tributário Nacional. 13. 
Tributo: definição e espécies. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições 
especiais. 14. Obrigação tributária: principal e acessória: conceito. 15. Aspecto objetivo: fato gerador, hipótese de 
incidência tributária: incidência e não incidência, isenção, imunidade, domicílio tributário. 16. Aspecto subjetivo: 
competência tributária, sujeito ativo. 17. Capacidade tributária; sujeito passivo: contribuinte e responsável; 
responsabilidade solidária, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações; substituição tributária. 
18. Elemento valorativo: base de cálculo, alíquota. 19. Crédito tributário: lançamento: efeitos e modalidades. 
Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 20. Função socioeconômica dos tributos. 21. Sonegação Fiscal. 
22. Importância dos documentos fiscais. 23. Administração tributária: fiscalização, regulamentação, competência, 
limites, procedimentos. 24. Dívida ativa: certidão negativa. Repetição de indébito. 25. Informações e sigilo fiscal. 26. 
Lei Complementar 116/2003. 27. Decreto-Lei 406/68. 28. Simples Nacional (Lei Complementar nº 123/2006 e 
alterações).  
 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – Código Tributário Municipal. Lei Organica Municipal. 
 CONTABILIDADE GERAL 1. Princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC - 
por meio da Resolução do CFC nº 750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/2010. 2. Teoria da 
Contabilidade: conceito, objetivo e objeto. 3. Patrimônio: componentes patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio 
líquido). 4. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 5. Contas patrimoniais e de resultado. 5.1 Apuração 
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de resultados. 5.2 Plano de contas. 6. Funções e estrutura das contas. 6.1 Classificação das contas 7. Análise 
econômico-financeira. 7.1 Indicadores de liquidez. 7.2 Indicadores de rentabilidade 7.3 Indicadores de 
lucratividade. 7.4 Análise vertical e horizontal. 8. Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas. 9. 
Avaliação e contabilização de itens patrimoniais e de resultado de investimentos societários no país. 10. Destinação 
de resultado. 11. Custos para avaliação de estoques. 12. Custos para tomada de decisões. 13. Sistemas de custos e 
informações gerenciais. 14. Estudo da relação custo versus volume versus lucro. 15. Elaboração de demonstrações 
contábeis pela legislação societária, pelos princípios da contabilidade e pronunciamentos contábeis do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 15.1 Balanço patrimonial. 15.2 Demonstração do resultado do exercício. 15.3 
Demonstração do Resultado Abrangente 15.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 15.5 
Demonstração do fluxo de caixa (métodos direto e indireto). 15.6 Demonstração do valor adicionado. 15.7 Notas 
Explicativas as demonstrações contábeis. 16. Regime de competência e regime de caixa. 17. Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC´s) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 
CONTADOR : CONTABILIDADE GERAL: 1. Princípios Contábeis Fundamentais. 2. Patrimônio: componentes 
Patrimoniais: ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). 3. Diferenciação entre Capital e Patrimônio. 
4. Equação Fundamental do Patrimônio. 5. Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. 6. Fatos Contábeis e 
Respectivas Variações Patrimoniais. 7. Contas: conceito, Débito, Crédito e Saldo – Teorias, Função e Estrutura das 
Contas – Contas Patrimoniais e de Resultado. 8. Apuração de Resultados. 9. Sistemas de Contas. Plano de Contas. 10. 
Provisões em Geral. 11. Escrituração: conceito e Métodos – Lançamento Contábil: rotina e fórmulas. Processo de 
Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. 12. Livros de Escrituração: obrigatoriedade, Funções e Formas 
de Escrituração. Erros de Escrituração e suas correções. 13. Sistema de Partidas Dobradas. 14. Balancete de 
Verificação. 15. Balanço Patrimonial: obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. 16. 
Classificação das Contas, Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo e Levantamento do Balanço de acordo com a Lei 
nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). 17. Demonstração do Resultado do Exercício: estrutura, 
Características e Elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/1976. 18. Apuração da Receita Líquida, do Custo das 
Mercadorias ou dos Serviços Vendidos e dos Lucros: bruto, Operacional e Não-Operacional do Exercício, do 
Resultado do Exercício antes e depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a Contribuição Social sobre 
o Lucro. 19. PIS/PASEP e COFINS - Regime cumulativo e não-cumulativo, noções conceituações básicas de SIAFI (não 
vincular a transações ou estruturas). CONTABILIDADE PÚBLICA: 1. Legislação e noções gerais: normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, editadas pelo CFC (NBCT 16), Leis nºs 4.320/1964, 10.180/2001 e 
Decreto nº 6.976/2009 (Sistema de Contabilidade Federal) e Portaria MF nº 184/2008, Portaria STN nº 437, de 
12/7/ 2012, e alterações posteriores (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 5ª edição). 2. 
Procedimentos contábeis patrimoniais: 2.1. Princípios de Contabilidade aplicados ao setor público. 2.2. Composição 
do patrimônio público: patrimônio Público, ativo, passivo (relação entre passivo exigível e as etapas da execução 
orçamentária), patrimônio líquido; 2.3. Variações Patrimoniais: qualitativas, quantitativas, realização da variação 
patrimonial, resultado patrimonial; 2.4. Mensuração de ativos e passivos: conceitos, reconhecimento, avaliação e 
mensuração, investimentos permanentes, imobilizado, intangível; 2.5. Tratamento contábil aplicável aos impostos 
e contribuições. 2.6. Ativo imobilizado; 2.7. Ativo Intangível; 2.8. Reavaliação, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão; 2.9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 2.10. Sistema de 
custos. 3. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): 3.1. Conceito, objetivo, conta contábil, teoria das 
contas; 3.2 Aspectos gerais do PCASP; 3.3. Sistema Contábil; 3.4. Registro Contábil; 3.5. Composição do patrimônio 
público; 3.6. Estrutura do PCASP: atributos, relação de contas, lançamentos contábeis padronizados e conjunto de 
lançamentos padronizados; 3.7. Lançamentos contábeis típicos. 4. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público: 4.1. Balanço orçamentário; 4.2. Balanço financeiro; 4.3. Demonstração das Variações Patrimoniais 
diminutivas e aumentativas; 4.4. Balanço patrimonial; 4.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa; 4.6. Demonstração 
das mutações do patrimônio líquido; 4.7. Notas explicativas; 4.8. Consolidação das demonstrações contábeis. 5. 13 
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 5ª edição (Portaria STN nº 637, de 18/10/2012). 6. Hipóteses teóricas do 
crescimento das despesas públicas.  
 
 
ENGENHEIRO DE TRÁFEGO: Introdução à Engenharia de Tráfego – Natureza e Ambiente do Trânsito. Desempenho 
e Conflitos. Parâmetros de Avaliação do Trânsito ; Interseções Isoladas – Princípios Básicos. Valores de Equivalência. 
Headways. Processo de Chegada e de Escoamento de Veículos. Critério para Instalação de Semáforos. Distribuição 
de Fases. Aspectos Operacionais ; Técnica de Levantamento de Variáveis de Tráfego – Conceitos Gerais. 
Detalhamento e Definições das Variáveis. Considerações sobre a Escolha dos Locais de Levantamento. Definição dos 
Períodos e Datas dos Levantamentos ; Controle de Tráfego – Classificação e Análise dos Métodos Básicos de 
Programação Semafórica. Métodos Baseados no Fluxo de Saturação. Método de Estimativa de Filas de Veículos ; 
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Apresentação e Análise do Relatório Preliminar – Apresentação e Avaliação dos Dados Levantados. Debate. 
Definição de Levantamentos Complementares. Entrega do Relatório Preliminar ; Interseções com Prioridade – 
Operação das Interseções. Gaps, Lags. Aceitação de Brechas: Processo de Decisão. Capacidade e Atraso. Rotatórias: 
Caracterização e Princípios Operacionais ; Usuários e Pedestres – Características. Fatores Visuais. Limitações Físicas 
e Psicológicas Tempo de Percepção e Reação; Sinalização – Sinalização Vertical de Advertência. Regulamentação e 
Orientação. Sinalização Horizontal. Padronização. Normas Brasileiras ; Estacionamento – Caracterização. Tipos. 
Capacidade. O Estacionamento e os Sistemas Socioeconômicos de Transportes e Viário. Políticas de Estacionamento 
; Tráfego e Meio Ambiente – Impactos sobre o Meio Ambiente. Segurança de Tráfego. Ruído. Poluição Atmosférica. 
Vibração. Intrusão Visual. Técnica de Previsão. Medidas de Controle. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA: : Projetos de instalações elétricas: entrada de energia; subestação; grupo motor gerador; 
iluminação interna, externa; tomadas comuns e estabilizadas; luminotécnica, rede estruturada, voz e dados (telefonia e 
lógica); sistemas de prevenção contra descargas atmosféricas; sistemas de automação predial integrada; sistemas de 
segurança patrimonial, alarme, controle de acessos e CFTV; e sistemas de sonorização, áudio e videoprojeção; conceitos 
gerais: eletricidade; eletromagnetismo; análise de circuitos; máquinas elétricas; normas técnicas;  equipamentos elétricos: 
seleção; dimensionamento; operação e instalação;  manutenção preventiva e corretiva de sistemas, máquinas e 
equipamentos elétricos; planejamento de manutenção;  compatibilização entre projeto arquitetônico e projeto de instalações 
elétricas;  especificação de materiais e serviços;  planejamento de serviços: elaboração de orçamento e composição de 
custos unitários, parciais e totais; levantamento de quantidades; elaboração de cronograma físico-financeiro; execução de 
serviços: etapas e descrição de serviços; manual do proprietário/usuário; orientação técnica para contratação dos serviços 
de manutenção de sistemas, máquinas e equipamentos elétricos;  fiscalização e controle de serviços: acompanhamento da 
aplicação de recursos (elaboração de medições); controle de materiais; controle de execução de serviços; legislação e 
Engenharia legal; licitações e contratos: legislação específica para serviços de engenharia elétrica;  elaboração de pareceres 
técnicos; noções de segurança do trabalho. 
 
FISCAL AMBIENTAL E ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE:  NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: 
Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 
11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; Decreto n.º 7.217, 
de 21 de junho de 2010. 1 - Avaliação de impactos ambientais. 2 - Bioindicadores de qualidade ambiental. 3 - Biossólidos 
na agricultura. 4 - Ecoeficiência. 5 - conomia ambiental. 6 - Gestão de recursos hídricos. 7 - Hidrogeologia. 8 - Legislação 
ambiental. 9 - Perícia ambiental. 10 - Planejamento ambiental. 11 - Sistemas de gestão ambiental. 12 - Sistemas de 
tratamento de água e esgoto. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS:  Legislação Tributária do Município: Lei Orgânica Municipal. (Título IV – Do Sistema Tributário 
Municipal); Código Tributário Municipal; Tributos de competência do Município: IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial; ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; Das Taxas; Da Contribuição de Melhoria; Das Normas 
Gerais Tributárias; ITBIM – Imposto Sobre Transmissão de “Inter Vivos” por Ato Oneroso de Bens Imóveis e Direitos a Eles 
Relativos. Processo Administrativo Fiscal - PAF. Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de 
Consumo (Lei 8.137/90). Código Penal – Titulo XI – Crimes Contra a Administração Pública – (artigos 312 ao 327). DIREITO 
TRIBUTÁRIO: Normas gerais de direito tributário: conceito, espécies de normas tributárias, vigência, aplicação, interpretação, 
integração. Princípios constitucionais tributário. Tributos: conceito, natureza jurídica, classificação e espécies de tributos. 
Competência tributária e limitações do direito de tributar. Legislação tributária: alcance da expressão, matéria disciplinada por 
lei e por normas complementares. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeito ativo e sujeito passivo, solidariedade; capacidade 
tributária; responsabilidade tributária. Crédito Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; suspensão, extinção e 
exclusão do crédito tributário. Garantias do crédito tributário; conceito, privilégios, preferências e fiscalização do crédito 
tributário. Prescrição e Decadência. Dívida Ativa. Sigilo Fiscal. 
 
FISCAL SANITÁRIO: Constituição Federal de 1988 - Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo II - Da Seguridade Social, 
Seção II - Da Saúde, Art. 196 a 200. Lei Federal 8080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Federal 
8.142, de 28/12/1990 - Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde. 
Lei Federal n° 6437/77 - Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras 
providencias. Lei Federal 9782/1999 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Lei Municipal Regime Jurídico Único do Município. Legislação Geral da 
ANVISA sobre Alimentos.. Vigilância Sanitária: conceito, abrangência das ações, ações desenvolvidas por área de 
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abrangência; Orientação em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; Controle de vetores e roedores. Saúde Pública 
e meio ambiente. Ética profissional; Higiene e conservação dos alimentos 
 
MÉDICO VETERINARIO: Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados 
(bovinos, suínos e aves): cuidados "ante-mortem"; alterações "post-mortem"; cuidados no abate; processos físicos e Bioquímicos 
de conservação. Tecnologia de pescados e derivados: cuidados na captura e manuseio; elaboração e cargo do gelo; métodos de 
conservação e prevenção. Tecnologia de leite e produtos lácteos: cuidados na obtenção higiênica do leite; fases tecnológicas do 
beneficiamento; produtos lácteos - fases tecnológicas. Inspeção Sanitária de produtos de Origem Animal: inspeção sanitária de 
carnes e derivados (bovinos, suínos e aves); técnica de inspeção "ante e post-mortem"; critérios de julgamento na inspeção; 
higiene das operações de matança; inspeção e julgamento de carcaças e vísceras; particularidades da inspeção sanitária; inspeção 
de óvulos; alterações das carnes e derivados; matança de emergência; higiene nas indústrias e do pessoal; higiene da água de 
abastecimento. Inspeção sanitária de pescados e derivados: higiene no manuseio do pescado a bordo; higiene na manipulação na 
indústria e comércio; composição química e alterações do pescado; inspeção dos produtos conservados e preservados; legislação 
e julgamento tecnológico e sanitário. Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção; 
cuidados no beneficiamento e demais operações; flora microbiana patogênica e alterações classificação e funcionamento dos 
estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos processos de conservação; rotina de inspeção sanitária; fraudes e adulterações; 
legislação e critérios de julgamento. Controle Físico - Bioquímico e Microbiológico. Higiene e Saúde Pública Veterinária: 
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos industriais e comerciais. Doenças de animais transmissíveis ao homem e de 
interesse sanitário: zoonoses; toxinfecções e envenenamentos. Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses: tuberculose, 
brucelose, leptospirose, raiva, hantavirose, toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, hidatidose. Epidemiologia, 
diagnóstico e controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e endoparasitoses em bovinos, ovinos, caprinos, suínos 
e eqüinos. Classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos de alimentos de origem animal. Inspeção e tecnologia 
do abate de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Práticas de manejo visando o aumento de produção do rebanho. 
Ginecologia, andrologia, biotécnicas e fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em um 
programa comunitário. Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O papel do 
terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de ação. A 
comunidade e a abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o idoso. 
Marginalização e a atuação do terapeuta ocupacional. Análise de atividades profissionais para detecção e encaminhamento 
de doenças ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial como medida preventiva. 
Intervenção da Terapia Ocupacional. Psiquiátrica. Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde 
Mental. A Terapia Ocupacional em grupo: questões teóricas e técnicas. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e 
como agente multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção e 
assistência à excepcionalidade. Código de Ética Profissional. Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia 
Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia Ocupacional com os Sistemas de Saúde. 
Leis Orgânicas da Saúde Pública – Leis Federais nºs 8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011. 
 
 
  PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação; Normas 
constitucionais. Leis constitucionais e complementares. Emendas e revisão da constituição. Disposições transitórias. 
Inconstitucionalidade e seus controles. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Princípios constitucionais. Os princípios 
constitucionais da Administração Pública. Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos Sociais. Mandado de Segurança, 
habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no direito 
brasileiro. Federação brasileira. Atribuições constitucionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Poder 
Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Orçamento e controle financeiro e orçamentário. Tribunal de Contas. 
Poder Executivo. Organização. Competência. Funções Essenciais à Justiça. Poder Judiciário. Tribunais e Juizes Federais. 
Tribunais e Juizes Estaduais. Regime constitucional dos servidores públicos. Seriedade, compromisso e competência. Econômica 
e social na Constituição. Intervenção do Estado no domínio econômico. Seguridade social. Educação e cultura. Regime 
constitucional da propriedade. Meio ambiente. DIREITO ADMINISTRATIVO: Lei Complementar Municipal Nº 041/2017. 
Relação jurídico-administrativa. A personalidade de direito público. Pessoa Administrativa. Órgão administrativo. Classificação 
dos órgãos e funções da Administração Pública. A competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e 
delegação de competência. Organização administrativa brasileira princípios fundamentais. Administração direta e indireta. 
Autarquia. Sociedade de Economia Mista. Empresa Pública. Fundações instituídas pelo Poder Público. Atos administrativos. 
Formação - elementos, procedimentos administrativo; validade; eficácia; auto-executoriedade. Atividade discricionária da 
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Administração Pública. Limites. Controle. Licitação e contrato administrativo. Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. Polícia 
administrativa - conceito, e requisitos de seu exercício. As liberdades públicas e o poder de polícia. Serviço público. Concessão, 
autorização e permissão de serviço público. Bens públicos – disciplina legal. Limitações do direito de propriedade: 
desapropriação, requisição e servidão administrativa. A Fazenda Pública em juízo. Controle da legalidade dos atos 
administrativos. Responsabilidade civil do Estado. Função Pública. Regime Jurídico dos servidores públicos - cargos de 
provimento efetivo: provimento, estágio probatório, estabilidade; cargos de provimento em comissão. Direitos, deveres e 
responsabilidade dos servidores públicos. Parceria Público-Privada. DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito Tributário. Princípios. O 
Código Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. Norma tributária. Espécies. Vigência. Interpretação e 
aplicação. Obrigação tributária. Estrutura e elementos constitutivos. Espécies. Fato gerador. Sujeitos ativo e passivo. Crédito 
tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do 
indébito. Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de 
terceiros. Responsabilidade supletiva. Garantias e privilégios do crédito tributário. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. 
Espécies. Impostos municipais. Espécies. Taxas e contribuições municipais. Regulamentação na legislação tributária municipal. 
Autuações. Processo administrativo tributário. Conselho de Contribuintes. Competência. DIREITO CIVIL: Lei. Vigência. 
Aplicação da lei no tempo e no espaço. Integração e interpretação da lei. Das pessoas naturais e jurídicas. Personalidade. 
Capacidade. Sociedades mercantis. Fatos, atos e negócios jurídicos – requisitos. Modalidades, forma e prova dos atos jurídicos. 
Nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos. Atos ilícitos. Prescrição e decadência. Responsabilidade civil por atos ilícitos. Dos 
bens e suas espécies. Bens públicos e privados. Da posse. Conceito e classificação, aquisição, efeitos e perda. Proteção 
possessória. Da propriedade. Domínio. Tipos de propriedade. Aquisição e perda da propriedade. Dos direitos reais. Tipos. 
Aquisição e perda. Enfiteuse. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos reais de garantia. Obrigações – conceito, constituição, 
modalidades e efeitos. Obrigações civis e comerciais. Contratos – conceito, classificação, elementos, constituição, extinção e 
efeitos. A autonomia da vontade e a ordem pública. Registros públicos DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA: Jurisdição e competência. Ação: conceito, natureza jurídica. Condição e classificação das ações. Processo: 
conceito, natureza jurídica e pressupostos processuais. Procedimentos ordinário e sumário. Atos processuais: regras gerais, 
forma, tempo, prazos e comunicação processual. Preclusão. Nulidades.Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição 
processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição, nomeação à autoria. Denunciação da lide e 
chamamento ao processo. Ação regressiva. Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial. Requisitos. Inépcia. Do 
pedido. Cumulação e espécies de pedido. Resposta do réu: exceção, contestação, reconvenção. Revelia e seus efeitos. Audiência 
de instrução e julgamento. Prova. Princípios gerais. Sentença. Coisa julgada material e formal. Processo de execução. Título 
judicial e extrajudicial. Embargos à execução. Medidas cautelares. Antecipação da tutela. Ação declaratória incidental. 
Procedimentos Especiais. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Ação Rescisória. 
Mandado de Segurança. Ação popular e ação civil pública. Reclamação e correição. DIREITO PENAL e PROCESSUAL 
PENAL: Norma penal: interpretação e limites de vigência no tempo e no espaço. Crime: conceito, sujeitos, objetos e 
circunstâncias. Causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. Extinção da punibilidade. Crimes contra o patrimônio e crimes 
contra a fé pública. Crimes contra a Administração Pública: crimes praticados por funcionários contra a Administração em geral; 
crimes praticados por particular contra a Administração em geral e crimes contra a Administração da Justiça. Procedimento 
penal. Inquérito policial. Ação penal e ação civil. Notitia criminis. Jurisdição Penal. A instrução criminal nos crimes contra a 
Administração Pública. Habeas Corpus.Processo e julgamento nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 
Responsabilidade penal do Prefeito. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO: Relações de trabalho: 
empregado e empregador. Contrato Individual de Trabalho: natureza jurídica; duração; alteração; suspensão e interrupção; 
nulidade e efeitos; término. Contrato de trabalho com a Administração Pública. Duração e condições de trabalho – jornada, 
repouso, trabalho extraordinário e trabalho noturno, férias. Condições especiais de trabalho – segurança, higiene e medicina do 
trabalho; adicionais de periculosidade e insalubridade; trabalho da mulher, da criança e do adolescente. Estabilidade e garantia 
de emprego. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Fiscalização, autuação e imposição de multas. Recursos. Inscrição e 
cobrança. Da Justiça do Trabalho: organização e funcionamento. Do Ministério Público do Trabalho: atribuições e competência. 
Direito Processual do Trabalho: princípios gerais; autonomia; singularidade. Atos, termos e prazos processuais. Nulidades dos 
atos processuais. Preclusão e perempção. Exceções. Conflitos de jurisdição. Audiências. Provas. Da decisão e sua eficácia. O jus 
postulandi. Dissídio individual: sujeitos, classificação, condições da ação, rito. Privilégios da Fazenda Pública. Aplicação 
subsidiária do direito comum. Execução. Execução provisória e definitiva. Execução contra a Fazenda Pública. Precatório e 
intervenção. Recursos no processo trabalhista: espécies; pressupostos de admissibilidade; efeitos. Prescrição. Decadência.LEI 
DE ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DO CEARÁ. 
 

 
CONTEÚDOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR SAÚDE  
 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
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1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 Semântica e interação. 1.3 Significação das 
palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 
2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e 
seus dois eixos: coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de 
Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, 
Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5. Emprego das palavras. 3. 
ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com 
ideias secundárias. 4.3. Elementos relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, ideias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: 
tema, foco narrativo, personagens, tempo. 
 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS (05 QUESTÕES) 
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 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (20 QUESTÕES) 
 
PSICÓLOGO : Política de saúde no Brasil. 2. A saúde mental no contexto da Saúde Pública: níveis de assistência e sua 
integração. 3. Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e reintegração social: 
aspectos clínicos, educacionais, sociais e organizacionais. 4. Concepções sobre grupos e instituições. 5. Fundamentos e 
técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. 6. Noções sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmica, segundo 
as principais teorias. 7. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologias. 8. Critérios de normalidade, 
concepção de saúde e doença mental. 9. Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 
Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 10. 
Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. 11. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-
pedagógico: atuação multidisciplinar. 12. Álcool, tabagismo e outras drogas. 13. Leis, regulamentações, estatutos e demais 
resoluções do trabalho profissional do Psicólogo. 14. Ética profissional. 15. Psicologia Social. 16. Cultura juvenil. 17. 
Terapia Breve. 18. Trabalho em Rede. 19. Orientação Familiar. 20. Princípios da intersetorialidade 21. Mediação de 
Conflitos. 22. Trabalho Multidisciplinar. 23. Elaboração de Relatórios e Pareceres Psicossociais. 24. Estudo de caso. 
Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Lei 10.216 /01 
- Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 
em saúde mental. Psicologia e Políticas Públicas. Psicologia Escolar: Teorias da aprendizagem. Teorias da personalidade: 
teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e teoria comportamental. Psicodrama: Teoria e técnicas. Terapias e 
os fundamentos da psicoterapia. 
 
FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia – fototerapia 
hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral. Fisioterapia em traumatoortopedia e 
Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia Ginecologia e Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e 
Neonatologia. Fisioterapia em Cardio-vascular; Amputação; Prótese e Órtoses –Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia: 
Fisioterapia respiratória; Fisioterapia Pulmonar – gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica; Infecção do 
Aparelho Respiratório; Avaliação Fisioterápica do paciente crítico; Ventilação Mecânica. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador: 
Conceito de Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho. 
Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Ética e legislação profissional. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA AMBULATÓRIO: 1.Psicopatologia, Semiologia e Clínica Psiquiátrica: Sinais e sintomas em 

Psiquiatria; 2. O diagnóstico em Psiquiatria. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos; 
3.Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas; Esquizofrenia; 4. Outros transtornos psicóticos: 
esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido; 5. Síndromes psiquiátricas do 
puerpério; 6. Transtornos do humor; Transtorno Afetivo Bipolar; Transtorno obsessivocompulsivo e transtornos de hábitos 
e impulsos; Transtornos fóbicos-ansiosos; Outros transtornos de ansiedade: transtorno de pânico, transtorno de ansiedade 
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generalizada; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-
traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência sexual; Transtornos da personalidade; 
Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento; Síndrome de Ganser; Retardo mental; Transtornos do 
desenvolvimento psicológico; Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); Transtornos comportamentais 
e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência; Transtornos psiquiátricos relacionados ao 
envelhecimento; Transtornos Mentais causados por uma condição médica geral; 7. Emergências psiquiátricas; 8. 
Psicoterapias, Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia, Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; 9. Perícia e 
peritos; 10. Documentos médico-legais; 11. Exame pericial indireto; 12. Avaliação da periculosidade; 13. Os exames 
periciais de dependência de drogas: a Lei 11.343 / 2006; 14. A embriaguez pelo álcool e substâncias de efeitos análogos; 
15. O segredo profissional e o sigilo pericial; 16. Princípios bioéticas e sua aplicação em psiquiatria. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA: Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna 
vertebral e complicações. Fraturas e luxações: Expostas, Fechadas, Retardo de consolidação e pseudo-artrose. Pé torto 
congênito. Paralisia cerebral. Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necrose ósseas. Osteomielite: Artrite 
e Séptica. Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. 
Luxação congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos Página 26 de 34. periféricos. 
Lombalgia. Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistese. Traumatismo do membro superior e inferior. Conhecimentos 
referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde. Vigilância Epidemiológica. Código de Ética Médica – Resolução 
CFM nº 1.931/2009. Leis Orgânicas da Saúde Pública – Leis Federais nºs 8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA PLANTONISTA: Repercussões da gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do 
aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar. Doenças 
intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva 
específica da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia.Vulvovaginites.Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção 
geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do climatério 
e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia uterina disfuncional. 
Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta 
prévia e descolamento prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia 
Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e distúrbios do assoalho pélvico. 
Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. 
Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e 
assistência. Leis Orgânicas na Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição 
Federal. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009. 
 
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA: Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Fisiologia e anatomia 
do sistema nervoso. Fisiologia, anatomia e farmacologia do sistema nervoso autônomo. Farmacologia geral. Farmacologia 
do sistema nervoso central. Anatomia e fisiologia cardiocirculatória e renal. Farmacologia cardiocircularória e renal. 
Anatomia, fisiologia e farmacologia respiratória. Bloqueio neuro-muscular e transmissão. Anestesia local. Anestesia geral 
inalatória. Anestesia venosa. Monitorização. Equilíbrio hidro-eletrolítico e reposição volêmica. Equilíbrio ácido-base. 
Parada cardiorespiratória e reanimação. Dor. Avaliação pré-anestésica e recuperação. Transfusão sanguínea. Bloqueios 
espinhais. Anestesia na criança e no idoso. Anestesia cardio-torácica e vascular. Anestesia em neurocirurgia. Bloqueios 
periféricos. Anestesia para otorrinolaringologia, oftalmologia e bucomaxilofacial. Anestesia em obstetrícia. Anestesia para 
cirurgia abdominal. Anestesia em ortopedia, no queimado e em cirurgia plástica. Anestesia ambulatorial e para 
procedimentos diagnósticos. Anestesia no cardiopata, no pneumopata e no renal crônico. Em situações de urgência. Choque. 
Assistência respiratória. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009. 
 
 
 NUTRICIONISTA: Conceitos e definições de alimentos, nutrientes, biodisponibilidade e energia. Composição química dos 
grupos de alimentos. Conceito de segurança alimentar e nutricional sustentável. Estado nutricional de gestante, nutriz/lactante e 
criança no primeiro ano de vida. Necessidades e recomendações nutricionais para gestantes, nutrizes e crianças no primeiro ano 
de vida. Aleitamento materno. Tipos de alimentos e formas lácteas recomendadas para lactente. Introdução de alimentos 
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complementares para o lactente. Conceitos Básicos (IMC, PI, PA, TMB, VET). Alimentação do Pré-Escolar, Escolar, 
Adolescente e Adulto. Alimentação na Terceira Idade. Metabolismo dos micro e macronutrientes. Cálculo das necessidades 
energéticas. Dieta para as diferentes fases do exercício. Métodos e técnicas de pré-preparo e preparo dos alimentos "in natura". 
Técnicas de preparo para a preservação das características e valor nutritivo dos alimentos. Condições sanitárias e higiênicas dos 
alimentos. Planejamento de cardápios. Métodos de conservação dos alimentos. Tecnologia dos alimentos. Tecnologia do 
processamento de cereais, óleos e gorduras, leite e derivados, carne e derivados e do peixe. Controle higiênico de alimentos e 
legislação sanitária. Enfermidades transmitidas por alimentos. Controle de qualidade de alimentos. Síntese proteica. 
Metabolismo intermediário de glicídios, lipídios e protídios. Características básicas do Metabolismo: estado alimentado, estado 
de jejum e injúrias. Processos metabólicos e nutricionais da gestação, crescimento e do envelhecimento. Função e metabolismo 
dos micronutrientes: vitaminas e minerais. Análise dos métodos de avaliação nutricional. Métodos e técnicas de avaliação do 
Estado Nutricional. Indicadores dietéticos. Indicadores antropométricos. Tabelas de composição química de alimentos. Políticas 
e programas de Alimentação e Nutrição e sua interface com Atenção Integral à Saúde da Mulher, Atenção Integral à Saúde 
Criança, Atenção Integral à Saúde do Idoso e outros programas (saúde do escolar, imunizações, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS...). Sistema de Informação em Nutrição. Situação nutricional de diferentes grupos populacionais. Unidade 
de Alimentação e Nutrição: aspectos físico e funcional. Lactário. Creche. Banco de Leite Humano. Gestão de pessoas em UAN. 
Educação alimentar: Planejamento em educação alimentar. Técnicas do processo de educação alimentar. Cuidado nutricional. 
Composição e caracterização de dietas progressivas hospitalares. Suporte nutricional. Cálculo de dietas utilizando tabelas de 
composição de alimentos e tabelas de equivalentes. Cálculo de necessidades energéticas. Identificação das recomendações 
nutricionais de macro e micronutrientes para crianças e adolescentes saudáveis. Avaliação Nutricional do paciente hospitalizado 
e em regime de homecare. Interações entre fármacos e nutrientes; Exercício profissional: legislação, regulamentos e resoluções. 
  
ENFERMEIRO: 01. Ética e legislação profissional; 02. Saúde da Família e estratégia de organização da Atenção Básica; 03. 
Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) – Sistema de classificação da prática profissional do enfermeiro; 04. Sinais 
vitais; 05. Administração de medicações; 06. Principais orientações para coleta de exames; 07. Cuidados com os pacientes 
domiciliares; 08. Técnicas de curativo; 09. Técnica de coleta de Papanicolau; 10. Código de Ética de Enfermagem; 11. Direitos 
e Deveres do paciente; 12. Programas de Saúde (do idoso, do adulto, da criança e do adolescente) 13. Saúde da Mulher (pré-
natal, prevenção de câncer de colo de útero e de mama, puerpério, planejamento familiar, DST); 14. Assistência de enfermagem 
materno-infantil; 15. Doenças Transmissíveis; 16. Doenças de Notificação Compulsória, Noções de Vigilância Sanitária e 
Vigilância Epidemiológica; Condutas frente a casos de Dengue, acidente antirrabico-humano, meningites, Hepatites virais, HIV, 
acidente por animal peçonhento, hanseníase, tuberculose; 17. Doenças Crônicodegenerativas (diabetes, hipertensão); 18. 
Imunobiológicos (calendário de vacinação, Técnica de aplicação de vacinas, contra-indicações gerais e especificas, agendamento 
de vacinas e eventos adversos à vacinação), rede de frio; 19. Atribuições de profissionais de enfermagem. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA : 1 Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. 2 Biossegurança. 3 Radiologia: técnica radiológica; 
interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. 4 Dentística: 
semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo requênc-pulpar; 
materiais restauradores; técnicas de restauração. 5 Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, 
semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em 
periodontia; cirurgia periodontal; periodontia médica; epidemiologia. 6 Endodontia: alterações pulpares e periapicais: 
semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo- dentário. 7 Urgências em 
Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. 8 Estomatologia: 
semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; 
semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia 
oral; Atenção à saúde de pessoas com necessidades especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. 
Atendimento de pacientes com coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. 9 Cariologia: etiopatogenia, 
diagnóstico, tratamento e prevenção. 10 Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia: princípios cirúrgicos, 
planejamento e técnicas cirúrgicas, requênci e complicações. 11 Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia 
aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia odontológica. 12 
Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. 13 Farmacologia odontológica: Farmacologia 
eTerapêutica Medicamentosa. 14 Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica, 2013. 15 Bioética. 16 Odontopediatria: 
Práticas Preventivas em Odontopediatria; Dentística voltada para a odontopediatria: semiologia, diagnóstico e tratamento; 
proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática. 
 
FARMACEUTICO: Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de compra e 
distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; armazenamento de medicamentos; gestão 
de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; 
seguimento Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção 
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Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia; 
farmacoeconomia; farmacovigilância; estudos de utilização de medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; 
análises farmacoeconômicas; ética Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos; cálculos 
de concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de medicamentos; estabilidade de 
medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: 
conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas de liberação de fármacos; 
aspectos técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade; boas práticas de manipulação em farmácia; farmacologia 
e farmacoterapia; reações adversas a medicamentos; interações medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas 
doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; 
farmacologia e farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia 
e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; segurança 
do processo de utilização de medicamentos; produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte 
de medicamentos. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Políticas públicas de saúde no Brasil. Situação de saúde da população. Indicadores de nível de 
saúde da população. Sistema Único de Saúde (SUS). III – Atenção Primária à Saúde (APS). Legislação e Ética Médica: relação 
médico–paciente. Erro médico. Exame e Diagnóstico Clínico Prontuário médico. Consulta ambulatorial. Saúde materno–infantil. 
Saúde da mulher. Saúde do trabalhador. Saúde ocupacional. Saúde ambiental. Controle de doenças crônico–degenerativas 
Acidentes e violência. Acidentes por animais peçonhentos. Vigilância epidemiológica. Noções clínica, terapêutica e preventiva 
das principais patologias. Noções de Epidemiologia clínica das doenças transmissíveis. Sistemas de registro, notificação de 
doenças, atestado Doenças de Notificação Compulsória, prevenção, diagnóstico e tratamento. Alcoolismo e tabagismo. 
Planejamento familiar. Métodos contraceptivos. Aleitamento materno. Bioética. Epidemiologia, clínica, terapêutica e prevenção 
das seguintes patologias: Enfermidades do estômago e esôfago: Síndromes dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites. Câncer 
Gástrico. Esofagites. Doença diverticular. Hemorragias gástricas. Neoplasias do estômago. Enfermidades dos intestinos: 
Transtornos diarréicas. Cólon Irritável. Parasitoses intestinais. Diverticuloses. Apendicite. Neoplasias do colo. Enfermidades do 
pâncreas mais comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado e vias biliares: Cirrose. Hepatite. Colelitíase. Colecistite. 
Icterícias. Neoplasias do fígado. Enfermidades do aparelho circulatório: cardiopatia isquêmica. Infarto agudo do miocárdio. 
Insuficiência cardíaca. Arritmias. Cardiopatias oro–valvulares; Arteriosclerose. Hipertensão Arterial. Cor Pulmonale. 
Insuficiência Venosa. Insuficiência arterial periférica. Tromboflebite. Enfermidades respiratórias: insuficiência respiratória. 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites. Neoplasias 
pulmonares. Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litíase Renal. Infecção Urinária. Cistites. Insuficiência renal. 
Glomerulonefrites. Enfermidades do sistema nervoso central: Acidentes Vasculares Cerebrais. Doença de Parkinson. Meningites. 
Neuropatias. Epilepsia. Vertigens. Enfermidades hematológicas: anemias. Leucemias. Linfomas. Enfermidades metabólicas e 
endócrinas: Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. Dislipidemias. 
Hipovitaminoses. Desnutrição. Câncer da Tireoide. Doenças sexualmente transmissíveis: DST, SIDA. Enfermidades 
Reumáticas: Artrite Reumatóide. Febre Reumática. Lupus Eritematoso Sistêmico. Esclerodermia. Osteoporose. Osteartrose. Dor 
lombar. Lesões por Esforços Repetidos – LER. Enfermidades Infecciosas mais comuns na prática clínica. Enfermidades 
psiquiátricas mais comuns na prática clínica. Enfermidades dermatológicas: Micoses de pele. Dermatites. Dermatoses. Eczema. 
Urticária. Acidentes por animais peçonhentos. 
 
 
 
CONTEÚDOS CARGOS DE PROFESSOR 
 
 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
 
1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 Semântica e interação. 1.3 Significação das 
palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 
2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e 
seus dois eixos: coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de 
Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, 
Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5. Emprego das palavras. 3. 
ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com 
ideias secundárias. 4.3. Elementos relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, ideias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: 
tema, foco narrativo, personagens, tempo. 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (05 QUESTÕES) 
 
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e perspectivas; 2. Gestão e 
financiamento da educação pública; 3. Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação; 4. Políticas de Incentivo ao Ensino 
Superior; 5. Políticas de valorização dos profissionais de educação no Brasil; 6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica; 7. Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena: legislação, estrutura e organização; 8. Ensino 
Fundamental: estrutura, organização e Diretrizes Curriculares 9. Educação Infantil: diretrizes políticas, desafios e implantação 
das Diretrizes Curriculares; 10. Sistemas Nacionais de Avaliação da Educação. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (20 QUESTÕES) 
 
  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I: Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei 
Orgânica do Município – (área de Educação); Lei Federal n. º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de 
manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de Educação e Escola. O 
ensino Fundamental de nove anos. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. 
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel 
do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 
fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando 
como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na 
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica no Brasil (Tendências 
Pedagógicas); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros Curriculares em ação, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental Regular, Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos (Constituição Federal/88); 
Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e Didática Aplicada as Disciplinas; Projeto Político 
Pedagógico. Matemática elementar: Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números naturais. Operações com números 
naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores. Conjunto dos números racionais: frações e números 
decimais. Operações com números racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: 
comprimento, massa, capacidade, área e volume. Medida de tempo. Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas planas. 
Resolução de problemas de primeiro grau. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. História do Estado. 2. Aspectos 
relevantes da Geografia do Estado. 3. Educação Ambiental. A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em 
seu contexto social. O ensino público no ensino fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola 
pública. A criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar. As relações 
sociais da escola pública (professor-aluno). Os grupos dos alunos. O ensinoaprendizagem da escola pública. Os vários conceitos 
de ensino. O planejamento didático - o que o aluno deve aprender quem visa aprender, como ensinar, como avaliar a 
aprendizagem. Metodologia do ensino (problematizadora, tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização escolar e 
descentralização; Currículos e o aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências pedagógicas na educação; 
Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, 
métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
 
 PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA: A LINGUAGEM E A COMUNICAÇÃO 
HUMANA: As concepções de linguagem: linguagem como expressão do pensamento; Linguagem como instrumento de 
comunicação e linguagem como interação; As funções da linguagem; Língua, fala e discurso; Dialeto padrão e variedades 
Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua oral e língua escrita; História externa da língua portuguesa: origem e evolução; 
Constituição do léxico português; Características do português no Brasil; Componentes da língua: fonológico, morfológico, 
sintático, semântico e pragmático; Processo de formação de palavras em português; Estrutura das palavras; Processos sintáticos: 
regência, concordância e colocação pronominal; Aspectos estilístico-semânticos da linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica. Os textos: descritivo, narrativo e dissertativo. Textualidade: coesão e 
coerência A coordenação e subordinação. Intertextualidade, hipertextualidade e apropriações discursivas/textuais. Recursos 
argumentativos. LINGUAGEM E LITERATURA: Conceito de literatura. Os níveis de significação da palavra: denotação e 
conotação. Os gêneros literários. As linguagens da literatura: poema, texto narrativo e teatro. A literatura portuguesa e brasileira: 
contexto sóciohistórico e análises de textos nos diversos estilos literários. Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. 
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Quinhentismo. Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo (Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. Pré-Modernismo. 
Modernismo (fases). Literatura contemporânea. 
 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  II– MATEMÁTICA: CONJUNTOS NUMÉRICOS: Representação, relações, 
operações com conjuntos numéricos. ANÁLISE COMBINATÓRIA: Fatorial, princípio da contagem, arranjo simples, 
combinação simples e permutação simples sem e com repetição. TÓPICOS DE ÁLGEBRA: Fatoração; Operações entre 
polinômios; Equação do 2º grau; Inequação do 2º grau; Sistema do 2º grau. SEQUÊNCIAS: Conceito de sequência; Lei de 
formação de uma sequência; Progressão aritmética e progressão geométrica. FUNÇÕES DO 1º E 2º GRAUS: Função afim; 
gráfico de uma função afim; variação de sinal da função afim; função quadrática; gráfico da função quadrática; máximo e mínimo 
da função quadrática; variação de sinal da função quadrática. TEOREMAS: Pitágoras e Talles. GEOMETRIA: Quadriláteros, 
Polígonos Regulares, Círculo e Circunferência. Polígonos inscritos e circunscritos. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, 
cilindro, cone e esfera. RELAÇÕES: Definição, produto cartesiano e gráfico. FUNÇÃO: Definição, domínio e contradomínio, 
imagem, gráfico. FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS: Relações no triângulo retângulo, arcos e ângulos, seno, cosseno, tangente, 
cotangente, secante e cossecante, relações e identidades, transformações, equações, inequações. SISTEMAS LINEARES: 
Definição, classificação, resolução e discussão. POLINÔMIO: Operações, raízes, teorema do resto e teorema fundamental da 
álgebra. NÚMEROS COMPLEXOS: Origem, operações, modula e representação gráfica. FUNÇÃO EXPONENCIAL E 
LOGARÍTMICA: Potenciação e radiciação; A função exponencial; Equação exponencial; Inequação exponencial; Logaritmo: 
função logarítmica e inequações logarítmicas. GRANDEZAS E MEDIDAS: Grandezas diretamente proporcionais, propriedades 
da proporção, regra de três simples e composta. ESTATÍSTICA: Noções de probabilidade; Tabelas e gráficos; Matemática 
comercial e financeira: Porcentagem; Fator de atualização; Juros simples e composto; Equivalência de capitais. ENSINO DE 
MATEMÁTICA: Avaliação e Educação Matemática, formas e instrumentos; Uso de material concreto e aplicativos digitais 
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a disciplina de Matemática.    
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS E/OU PEDIDOS DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

NOME COMPLETO:  

CPF:  

CARGO:  

TIPO DE DEFICIÊNCIA DE QUE É PORTADOR:  

CÓDIGO CORRESPONDENTE DA (CID):  

 

INFORMAÇÕES DO MÉDICO RESPONSÁVEL 

NOME DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO LAUDO:  

CRM DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO LAUDO:  

 
Requer vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO 
MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constamos 
seguintes dados: 
 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis decorreção simples, tais como miopia, 
astigmatismo, estrabismoe congêneres. Ao assinar este requerimento, o (a)candidato (a) declara sua expressa concordância em relação ao 
enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de 
dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 5 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em 
caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 
 
 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E (OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 
 

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou) detratamento especial. 
 
 NECESSITO DE PROVA ESPECIAL E(OU)DE TRATAMENTO ESPECIAL   

 
 

No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e(ou) o tratamento especial necessário(s). 
 

1. Necessidades físicas: 
( ) sala para amamentação (candidato que tiver 

necessidadede amamentar seu bebê) 

(   ) sala térrea (dificuldade para locomoção) 

(__) sala individual (candidato com doença 

contagiosa/outras) 

(   ) maca 

(   ) mesa para cadeira de rodas 

(   ) apoio para perna 

1.1. Mesa e cadeiras separadas 

(   ) gravidez de risco 

(   ) obesidade 

(   ) limitaçõ esfísicas 
 

 

1.2.Auxílio para preenchimento: 
 (__)  dificuldade/impossibilidadede escrever a folha de respostas da 
prova objetiva 
1.3. Auxílio para leitura (ledor) 
(   ) dislexia 
(   ) tetraplegia 
 
2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa visão) 
(   ) auxílio na leitura da prova (ledor) 
(   ) prova ampliada (fonte entre14 e16) 
(   ) prova super ampliada (fonte 28) 
 
3. Necessidades auditivas (perda total ouparcialda audição) 
(   ) intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 
 

 
__________________________________, ______________de_____________________ 2019 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a 

SIM NÃO 
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ANEXO V – PROCEDIMENTOS E REGRAS PARA ENVIO DE RECURSOS 
 
 

Para a interposição de recursos o candidato deverá, SOB PENA DE NÃO TER O RECURSO CONHECIDO: 

 

5.1. Todos os recursos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.concursojijoca@outlook.com 

5.2. Será admitido recurso quanto: 

a) ao indeferimento de inscrição 

b) ao indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou solicitação especial; 

c) às questões das provas e gabaritos preliminares; 

d) ao resultado das provas objetivas. 

e) ao teste de aptidão física. 

f) ao resultado das provas de títulos. 

5.3. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 

como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido. 

5.4. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 

5.5. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 

5.6. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente via e-mail (crescer.concursojijoca@outlook.com), deacordo com as 

instruções constantes no formulário para recurso. 

5.7. A Crescer Consultoria e a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE não se responsabilizam por recursos não recebidos 

por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de 

energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

5.8. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

5.9. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, telegrama, sedex, ou outro meio que não seja por e-mail. 

5.10. Será concedido a todos os candidatos logo após a publicação dos resultados um formulário próprio para impetrar recursos. 

5.11. Todas as publicações postadas no site referentes ao certame estarão disponíveis no site para consulta pública. 

5.12. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais. 

5.13. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o 

gabarito oficial definitivo. 

5.14. Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 

candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 

5.15. Serão indeferidos os recursos: 

a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 

c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; 

e) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online” ou outras vias que não por e-mail. 

5.16. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, 

sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

5.17. As respostas a todos os recursos quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos 

inscritos no Processo Seletivo por meio do site da Crescer Consultoria (www.crescerconcursos.com.br) sem qualquer caráter 

didático. 

 

 
 
 

mailto:crescer.concursojijoca@outlook.com
mailto:crescer.concursojijoca@outlook.com
http://www.crescerconcursos.com.br/
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ANEXO VI – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

AGENTE ADMINISTRATIVO Transportar documentos e materiais internamente, entre as próprias unidades da 
Câmara, ou externamente para outros órgãos ou entidades; - extrair cópias; digitalizar 
documentos; digitar e datilografar documentos; dar e receber informações quando 
solicitado; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados; elaborar quadro 
estatístico; participar da preparação de matéria para divulgação interna e externa; 
prepara documentos para digitação; operar equipamento de digitação; redigir 
relatórios e informações expedientes; prestar informações sobre documentos 
arquivados; executar serviços de atendimento a público em geral; organizar 
correspondências para distribuição interna; prestar informações e encaminhar as 
pessoas às dependências a que se destinarem; responder a chamadas telefônicas e 
anotar recados; exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas na 
sua área administrativa. I - atendimento ao público: receber e fazer comunicações 
telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações 
rotineiras e prestar informações básicas; II - digitar despachos, relatórios e outros 
expedientes que lhe forem solicitados; II - elaborar, informar ou instruir expedientes 
relacionados ao departamento; III – receber, selecionar, classificar e arquivar 
correspondências e documentos; IV - conferir, organizar e controlar documentos e 
processos; V - realizar atividades auxiliares em audiência, incluída a de digitação; VI – 
desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; 

AVALIADOR DE IMÓVEIS Defini tecnicamente o valor de mercado dos bens (materiais) ou de direitos sobre eles 
(intangíveis). Feito dentro de procedimentos técnicos para a realização das análises 
de valor. Os bens materiais são os imóveis urbanos, rurais e industriais, os veículos, as 
máquinas e equipamentos, o cultivo agrícola e os semoventes. Na categoria dos 
intangíveis se incluem o fundo de comércio , os lucros cessantes, as marcas e patentes. 

FARMACÊUTICO  I - Coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas a análises clínicas, 
desenvolvendo pesquisas, programas, bem como, promovendo eventos de controle 
epidemiológico que dizem respeito à saúde pública. II – planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no 
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; III – zelar pela 
conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos 
utilizados; IV - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si 
confiados recolhendo-os e armazenandoos adequadamente ao final de cada 
expediente; V – primar pela qualidade dos serviços executados; VI - guardar sigilo das 
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; VIII - exercer outras funções afins e 
correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

MÉDICO (TODOS) I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato 
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 
consentido pelo paciente ou seu representante legal; IV – respeitar a ética médica; V - 
planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando 
ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público; VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII – 
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao 
seu cargo. 
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NUTRICIONISTA I - Planejamento, implantação e acompanhamento; II - avaliação nutricional; III - 
educação alimentar para as crianças, pais, professores e funcionários com ênfase em 
atividades praticas (oficinas, jogos de trabalhos em grupo, visitas técnicas, 
horizontalização de técnicas de otimização dos alimentos) e desenvolvimento da 
conscientização ecológica e ambiental; IV - educação ambiental em casos específicos 
com acompanhamento sistemático até solução/estabilização do quadro; V - 
participação efetiva em equipe multiprofissional; VI - promover a avaliação 
nutricional e do consumo alimentar das crianças; VII - promover adequação alimentar 
considerando as necessidades específicas da faixa etária atendida; VIII - promover 
programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores, 
funcionários e diretoria; IX - executar atendimento individualizado de pais e alunos, 
orientando sobre a alimentação da criança e da família; X - integrar a equipe 
multidisciplinar com participação plena na atenção prestada aos usuários; XI - 
planejar, implantar e coordenar, de acordo com as atribuições estabelecidas para a 
área de alimentação coletiva; XII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia 
dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final 
de cada expediente; XIII – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 
dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 
administração municipal; XIV – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições 
do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias 
de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; XV – apresentação de relatórios semestrais das 
atividades para análise; XVI - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu cargo. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM I - Atividades de nível médio envolvendo à execução de enfermagem relativos a 
observação, cuidado e aplicação de tratamento; II - participação de programas 
voltados a saúde pública; III - planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de 
enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções próprias e outras 
atividades inerentes ao cargo; IV - velar pela guarda, conservação, higiene e economia 
dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando- os adequadamente ao 
final de cada expediente; V – primar pela qualidade dos serviços executados; VI - 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII - outras 
funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior 
hierárquico. 

TÉCNICO EM TURSIMO Funções voltadas para sustentabilidade local, sendo agente responsável pela 
valorização da cultura, respeitador da identidade e preservador do meio ambiente,  
Informar o turista sobre os atrativos, e mediador o contato deste com os mesmo. 

GUARDA DE TRÂNSITO Exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em todo âmbito do Município, 
direta ou concomitantemente com convênios firmados pelo Município; Representar a 
autoridade competente contra infrações criminais de que tenha ciência em razão do 
cargo; Averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito de 
veículos, em colaboração com a autoridade policial; Realizar estudos para 
levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados, em assuntos 
relativos às atribuições de suas competências específicas; Emitir pareceres e 
relatórios relativos às questões referentes às suas atribuições; Lavrar autuação por 
infração de trânsito e demais atos correlatos no pleno exercício do poder de polícia 
administrativa, nas áreas sob jurisdição do órgão executivo de trânsito do município 
e naquelas em que haja convênio com a autoridade competente; Colaborar com a 
observância do Código de Postura Municipal e executar demais atividades afins 
conforme determinação de seus superiores; Exercer outras atividades de natureza 
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fiscalizadora que lhe forem atribuídas, na forma da legislação vigente. Executar outras 
tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

MOTORISTA CATEGORIA D Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando 
concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 
manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 
emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 
transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe 
forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores 
de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade 
e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e 
enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 
oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, 
identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída 
e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.    

FISIOTERAPEUTA Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação; 
Participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em saúde coletiva; 
Participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, a 
implementação, ao controle e a execução de projetos e programas de ações básicas de 
saúde; Registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua 
evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica; 
Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, 
participando de programas de treinamento em serviço; Executar ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso, 
intervindo na prevenção, através da atenção primária e também em nível secundário 
e terciário de saúde; Realizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de 
enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados, 
encaminhando a serviços de maior complexidade, quando julgar necessário; Atuar de 
forma integral às famílias, através de ações interdisciplinares e intersetoriais, visando 
assistência e a inclusão social das pessoas portadores de deficiências, incapacitadas e 
desassistidas. 

PROFESSOR (TODOS) Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança e do 
adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área com 
especialização em artes de atuação; participar do processo de construção coletiva do 
projeto políticopedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter 
atualizado o diário de classe, no aspecto de frequência e registro de desempenho e 
conteúdo dos alunos; participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros promovidos pela Secretaria municipal de educação 

PROFESSOR NÍVEL II (TODOS) Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – 
e a proposta curricular do sistema escolar estadual; Ministrar horas aula de acordo 
com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; 
Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de 
aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos, 
individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento; 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e 
formação continuada; Organizar e promover trabalhos complementares de caráter 
social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para 
incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação 
integral dos mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema Estadual de 
Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no 
Regimento Escolar.  
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ENFERMEIRO Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde em nível individual e 
coletivo, de acordo com os fundamentos teóricos da enfermagem e com as diretrizes 
do SUS, preferencialmente em unidades de saúde da família; Participar de 
capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da enfermagem e de 
acordo com as diretrizes do SUS; Executar atividades de vigilância à saúde; Participar 
do planejamento, coordenação e execução dos programas, pesquisas e outras 
atividades de saúde, articulando-se com as instituições para a implementação das 
ações, de acordo com as diretrizes do SUS/; Participar do planejamento, elaboração e 
execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos 
humanos; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos 
serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; Realizar 
procedimentos clínicos de enfermagem conforme protocolos do Município; - executar 
outras atribuições que forem designadas pelo responsável da unidade onde estiver 
lotado. 

MÉDICO VETERINÁRIO Praticar a clínica veterinária e assistência técnica e sanitária, voltadas para o 
bioterismo e manuseio de animais de laboratórios de pequeno e médio porte; realizar 
diagnósticos, tratamentos e controle de epizootias e enzootias de animais de 
laboratório de pequeno e médio porte; praticar clínica médica veterinária de animais 
de laboratório de pequeno e médio porte; conhecer e aplicar as normas éticas de 
experimentação de animais, manuseio, bem-estar animal e descarte de animais de 
experimentação conforme legislação vigente. Zelar pelo bem-estar animal; promover 
saúde pública respeitando estritamente as disposições legais do Ministério da Saúde 
e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; elaborar laudos, pareceres 
e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente; zelar pelo uso correto 
e manutenção dos equipamentos; orientar acondicionamento e destino correto dos 
resíduos gerados no centro cirúrgico; 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e divulgação técnica; responsabilizar-se pela elaboração de 
projetos e assistência técnica nas áreas de: crédito rural e agroindustrial para efeitos 
de investimento e custeio; topografia na área rural; impacto ambiental; paisagismo, 
jardinagem e horticulturaconstrução de benfeitorias rurais; drenagem e irrigação; - 
elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de 
incorporação de novas tecnologias coleta de dados de natureza técnica;desenho de 
detalhes de construções rurais; elaboração de orçamentos de materiais, insumos, 
equipamentos,instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho, 
observando normas técnicas ede segurança no meio rural;manejo e regulagem de 
máquinas e implementos agrícolas; 

FISCAL DE TRIBUTOS Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário 
mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, 
aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-
fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar 
contribuintes; desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 

TOPÓGRAFO Realizar levantamentos topográficos, altimétricos e planimétricos, posicionando e 
manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de 
medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e outras 
características da superfície terrestre; Analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, 
registros e especificações, estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas, 
para preparar esquemas de levantamento da área em questão; Fazer os cálculos 
topográficos necessários; Fornecer dados e subsídios para emissão de certidão de 
localização, bem como efetuar a confrontação de imóveis, conferindo as medidas no 
local e consultando o cadastro da Prefeitura; Calcular valores para cobrança de obras 
de melhoria urbana pelos contribuintes, verificando a obra in loco e dividindo seu 
valor pelo número de beneficiários, bem como informar estes valores à unidade 
financeira da Prefeitura para a elaboração das guias de pagamento; Registrar os dados 
obtidos em formulários específicos, anotando os valores lidos e cálculos numéricos 
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efetuados, para posterior análise; Analisar as diferenças entre pontos, altitudes e 
distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos 
elementos colhidos, para complementar as informações registradas; Elaborar esboços, 
plantas, mapas e relatórios técnicos; Fornecer dados topográficos quanto ao 
alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim de orientar a 
construção de casas, estabelecimentos comerciais, entre outros; Orientar e 
supervisionar seus auxiliares, determinando o balizamento, a colocação de estacas e 
indicando as referências de nível, marcas de locação e demais elementos, para a 
correta execução dos trabalhos; Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos de 
trabalho, montando-os e desmontando-os adequadamente, bem como retificando-os, 
quando necessário, para conservá-los nos padrões requeridos; Executar outras 
atribuições afins. 

ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 

Normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas 
operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de 
controle; Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que 
será assinado, além das autoridades mencionadas no Artigo 54 da Lei Complementar 
nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo chefe do Órgão Central do SCI; 
Exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do 
município; Verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos limites do que trata o Art. 31 da Lei 
Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; Verificar e avaliar a 
adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites de que 
tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Verificar a observância dos limites e das condições para realização de 
operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; Verificar a destinação de recursos 
obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e legais, 
em especial as contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; Avaliar o 
cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual-PPA e na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias-LDO; Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, 
da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades 
municipais; Verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual-LOA com o 
PlurianualPPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e as normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF; Fiscalizar e avaliar a execução dos programas de 
governo; Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais, que 
estejam sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como 
sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas; Apurar os atos ou fatos ilegais 
ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos 
públicos municipais, dando ciência ao Tribunal de Contas do Estado; Verificar a 
legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos na Lei Federal nº 
8.666/1993, e na Lei nº 10.520/2002, referentes aos procedimentos licitatórios e 
respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais; 
Definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais, 
nos termos da Resolução Específica do TCE-CE; Apoiar os serviços de fiscalização 
externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos; 
Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias 
internas. 

AUDITOR AMBIENTAL Desenvolver tarefas de monitoramento, controle, avaliação, fiscalização e auditoria 
das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, potencialmente poluidoras ou 
que possam causar qualquer forma de degradação ambiental;- instaurar e conduzir 
processos de investigação administrativa por infração ambiental, promover a 
apuração de denúncias e exercer fiscalização sistemática do meio ambiente, dos 
recursos hídricos e florestais no município ;III- aplicar, na forma da legislação federal 
e estadual e municipal dentre outras, as sanções de: a) advertência; b) multa simples; 
c) multa diária; d) apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados 
na infração; e) destruição ou inutilização de produto; f) suspensão de venda e 
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fabricação do produto; g) embargo de obra ou atividade; i) demolição de obra; j) 
suspensão parcial ou total das atividades; k) restritiva de direitos, - executar 
avaliações e perícias ambientais dentro das suas atribuições profissionais, realizar 
inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições ligadas à preservação 
e uso sustentável dos recursos naturais; - preparar e executar auditorias ambientais 
de constatação, de conformidade legal e de controle das atividades licenciadas no 
Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, Auditorias Ambientais Compulsórias 
ou em complemento às atividades de fiscalização e aquelas necessárias para a 
efetivação das certificações estaduais de conformidade ambiental; - executar as ações 
relacionadas à fiscalização e ao licenciamento ambiental estadual, conforme o Plano 
Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos, 
elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais; - emitir laudos e 
pareceres técnicos, autos de constatação, relatórios de auditoria e de inspeção, laudos 
periciais, autos de infração e termos de sanção em cumprimento à legislação 
ambiental estadual e federal, referentes aos processos de licenciamento, outorga de 
recursos hídricos, gestão florestal, gestão da fauna e fiscalização e em atendimento às 
determinações judiciais e solicitações do Ministério Público; - coordenar e integrar 
equipes de análise e avaliação de estudos, relatórios, documentos e demais 
informações e autos de processos administrativos e demais procedimentos de 
licenciamento ambiental, bem como produzir e fornecer informações e emitir 
pareceres relacionados a tais procedimentos no âmbito do Sistema Municipal de 
Informações Ambientais, seguindo as especificações técnicas, científicas, normativas 
e legais relacionadas à qualidade ambiental; - organizar, acompanhar e divulgar a 
legislação vigente, orientando quanto à sua aplicação e execução;- produzir 
informações técnicas necessárias à formalização dos processos com pedidos de 
licenciamento, outorga, cadastro, denúncias e outras providências envolvendo o 
licenciamento ambiental, gestão florestal e da fauna e demais procedimentos 
administrativos ambientais; - realizar vistorias técnicas das atividades licenciadas ou 
em processo de licenciamento e desenvolver tarefas de controle e de monitoramento 
ambiental;- planejar, elaborar, desenvolver e analisar programa e projetos de 
despoluição e reabilitação ambiental de bacias hidrográficas, eventos críticos e 
recursos hídricos e promoção do uso integrado do solo e água, bem como demais 
programas e projetos estatais de remediação e adequação ambiental;propor, elaborar, 
planejar e executar estudos, programas, planos, projetos e diretrizes necessários à 
implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, da Política Municipal de 
Recursos Hídricos, da Política Florestal e de Gestão da Fauna e ainda de políticas 
adicionais de Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo e Mudanças Climáticas;-planejar, elaborar, desenvolver, 
implementar, manter atualizado e gerenciar os sistemas de informações ambientais, 
de recursos hídricos e demais sistemas de controle no âmbito do órgão municipal de 
meio ambiente;- propor programas de atração e captação de recursos para aplicação 
na educação ambiental e na preservação e uso sustentável dos recursos naturais, e 
alternativas de utilização e gestão dos recursos do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente.- analisar e avaliar os estudos, relatórios, documentos e informações 
referentes às propostas de certificação ambiental Municipal, como o Selo Ambiental 
requisito ao pleito do ICMS Ecológico, bem como fornecer orientação técnica e 
educacional.-propor soluções de integração e desenvolvimento de estratégias entre 
políticas ambientais e setoriais com base nos princípios e diretrizes do 
desenvolvimento sustentável.- exercer outras atribuições objeto de termo de 
cooperação ou convênios com órgãos ou entidades públicas federais, estaduais, desde 
que compatíveis com as funções de fiscalização ou preservação ambiental. 

AUDITOR FISCAL Constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;b) elaborar e 
proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em 
processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de 
reconhecimento de benefícios fiscais;c) executar procedimentos de fiscalização, 
praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com a 
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apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e 
assemelhados;d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, 
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes;e) proceder à orientação do sujeito 
passivo no tocante à interpretação da legislação tributária;f) supervisionar as demais 
atividades de orientação ao contribuinte; 

CIRURGIÃO DENTISTA Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 
verificar incidência de cáries e outras infecções; identificar as afecções quanto à 
extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais 
e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; aplicar anestesia troncular, 
gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos; extrair raízes e dentes, 
restaurar cáries empregando aparelhos e substâncias especiais, fazer limpeza 
profilática dos dentes e gengivas, extraindo  tártaros eliminando a instalação de focos 
de infecções; substituir ou restaurar partes da coroa dentária, repondo com 
incrustação ou coroas protéticas para complementar ou substituir o órgão dentário, 
facilitando a mastigação e restabelecendo a estética; tratar de afecções da boca, usando 
procedimentos clínicos, cirúrgicos e /ou protéticos; fazer perícia odonto- 
administrativa, examinando a cavidade bucal e dentes visando fornecer atestados para 
admissão de servidores, concessão de licença e outros; fazer perícia odontolegal, para 
fornecer laudos, responder as questões e dar outras Informações; aconselhar a 
população sobre cuidados de higiene bucal; realizar tratamentos especiais, servindo-
se da prótese e de outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; 
prescrever ou administrar medicamentos, determinando se por via oral ou parenteral, 
para prevenir hemorragias pós cirúrgicas ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e 
dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta 
ou tratamento; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 

CONTADOR Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar 
e manter atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação 
de contas; participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle 
interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demonstrações 
contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar 
informações econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e 
realizar perícia. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ENGENHEIRO DE TRAFEGO Atuar na análise de todos os acidentes de trânsito e contribuir para suas reduções, 
executar os serviços referentes a documentação de veículos, tomar as devidas 
providências em caso de acidentes e solicitar o atendimento da seguradora. Controlar 
o calendário de emplacamento e licenciamento dos veículos e demais rotinas da 
função. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando carac -
terísticas e especificações, preparando plantas, técnicas de execução e recursos 
necessários, a fim de possibilitar e orientar as fases de construção, instalação, 
funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos 
elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos; Estudar a viabilidade técnica, 
elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos das construções, 
ampliações e reformas em geral; fiscalizar o cumprimento dos contratos 
administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela instituição na área de 
energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas; inspecionar a execução dos 
serviços técnicos e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a situação 
dos mesmos; executar vistorias técnicas em instalações elétricas e áreas afins das 
edificações do Município ou que este se utilize; elaborar orçamento para execução de 
construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; estudar, 
dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais 
eletroeletrônicos em geral; emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços 
no âmbito de sua área de atuação; zelar pela conservação e guarda das ferramentas, 
instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, conservação, 
higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 



8 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 

CNPJ Nº23.718.034/0001-11   
CONCURSO PÚBLICO 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 

Edital nº 001/2019  – Concurso Público Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - CE 

adequadamente ao final de cada expedienteprimar pela qualidade dos serviços 
executados; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando 
ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; outras 
funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior 
hierárquico. 

FISCAL AMBIENTAL ESPECIALISTA 
EM MEIO AMBIENTE  

Exercer o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das 
políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as 
que se relacionem com as seguintes atividades:regulação, controle, fiscalização, 
licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e 
controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; – 
conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e 
proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais. 

FISCAL SANITÁRIO Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante: A 
fiscalização permanente; A lavratura de autos de infração e encaminhamento à 
unidade competente para aplicação demulta; A interdição do estabelecimento;A 
apreensão de bens e mercadorias;O cumprimento de diligências; Informações e 
requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão econcessão. 
Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico 
Municipal.Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal. 
Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

PROCURADOR DO MUNICIPIO Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas ações em que este for autor, 
réu, litisconsorte, assistente ou opoente, ou tiver interesse; acompanhar o andamento 
dos processos em que o Município for parte interessada, atuando em todos os atos 
processuais, apresentando recursos em qualquer instância no sentido de bem 
defender os direitos ou interesses do Município; elaborar pareceres jurídicos 
relativamente aos processos administrativos ou requerimentos das demais 
Secretarias do Município; promover a cobrança extrajudicial dos créditos do 
Município; promover a cobrança da dívida ativa judicial e extrajudicialmente; analisar 
minutas de editais e de contratos firmados pelo Município,nos termos do artigo 38 da 
lei 8.666/93 e outros atos municipais; manifestarse previamente sobre os projetos de 
lei remetidos à Câmara Municipal de Vereadores; elaborar ou conferir os vetos do 
Prefeito aos projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal; pesquisar, estudar, 
analisar, interpretar e planejar os trabalhos que digam respeito a área jurídica; 
executar ou auxiliar na redação ou elaboração acordo e documentos jurídicos em 
geral, pronunciamentos, pareceres, contratos e termos de compromisso, aplicando a 
legislação na forma e terminologia adequada ao assunto em questão; assessorar o 
Município em assuntos de natureza jurídico-legal; superintender, coordenar, 
controlar , fiscalizar e planejar as atribuições e competência da procuradoria jurídica; 
respeitar a ética profissional na forma prevista no Estatuto da OAB; propor ação direta 
de inconstitucionalidade das leis aprovados com vício de iniciativa; elaborar parecer 
em processo de competência da Procuradoria Jurídica; responder consulta que for 
distribuída; participar de comissão ou grupo de trabalho; - sugerir declaração de 
nulidade de ato administrativo ou sua revogação; - preparar minuta de informação a 
ser prestada ao Poder Judiciário e outros órgãos; planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que 
atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo 
das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço público;– apresentação de relatórios 
semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que 
lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

PSICOLOGO Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação 
superiores, de acordo com as competências da Secretaria ou órgão onde atua. Planejar, 
coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de 
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competência. Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento. Elaborar 
estudos, pesquisas e análises relativas às atividades da unidade onde atua. Orientar e 
supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares. Observar e cumprir as normas 
de higiene e segurança do trabalho e executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL Orientar o indivíduo com limitações físicas ou mentais, em atividades selecionadas 
para restaurar, fortalecer e desenvolver a capacidade; facilitar a aprendizagem das 
habilidades e funções essenciais para a adaptação e a produtividade; diminuir ou 
corrigir patologias e promover e manter a saúde. Utilizar os recursos da arte, teatro, 
dança, música e outras atividades,com o objetivo de colaborar na recuperação e 
reintegração de pessoas acometidas de limitações físicas, mentais ou sociais, dentro 
dos planos da Secretaria Municipal de Saúde. 

GUARDA MUNICIPAL Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de 
responsabilidade do município, prestar colaboração à Defesa Civil. 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS   Fiscalizar as obras públicas concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, 
terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas 
de proteção e as condições de segurança das edificações;  Fiscalizar o cumprimento do 
Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei Municipal de 
Parcelamento do Solo; Emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos 
infratores da legislação urbanística municipal; Reprimir o exercício de atividades 
desenvolvidas em desacordo com as normas estabelecidas na legislação urbanística 
municipal, as edificações clandestinas, a formação de favelas e os agrupamentos 
semelhantes que venham a ocorrer no âmbito do Município; Realizar vistoria para a 
expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas;  Definir a numeração das 
edificações, a pedido do interessado; Elaborar relatório de fiscalização; Orientar as pessoas 
e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação;  Apurar as denúncias e elaborar 
relatório sobre as providências adotadas. 
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ANEXO VII – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 

(PARA OS CARGOS DE PROFESSOR E PROCURADOR MUNICIPAL) 

 
 

6.1.A – A avaliação de títulos terá caráter classificatório e serão convocados para a entrega de títulos os candidatos 

APROVADOS E CLASSIFICADOS aos cargos dePROFESSOR E PROCURADOR MUNICIPAL, considerando os critérios de 

desempates previstos para a última posição de classificação, mesmo que haja notas idênticas. Para os demais cargos, o 

certame se define com a aprovação na prova objetiva. 

6.2.A – Os candidatos ao cargo acima especificado não convocados para a entrega de títulos estarão automaticamente 

eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 

 

6.3.A –A avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo especificado, valerá 10,0 (dez) pontos, ainda 

que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 

 

6.4.A – Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de 

pontos do quadro a seguir: 

 

Título Valor/Título Valor Máximo 

Diploma de GRADUAÇÃO OU CERTIDÃO/DECLARAÇÃO de conclusão 
de curso. 

- - 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, 
em nível de especialização, acompanhado de histórico escolar, na área 
de formação específica a que concorre, com carga horária mínima de 
360 horas (carga horária deve estar presente). 

 

 

1,0 

 

 

 

2,0 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de MESTRADO, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre. 

 

2,5 

 

2,5 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de DOUTORADO, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre. 

3,0 3,0 

Professor - TEMPO DE SERVIÇO na DOCÊNCIA, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações e não contabilizando tempos de 
serviços simultaneamente prestados, mesmo que para empregadores 
diferentes. 

Procurador - TEMPO DE SERVIÇO na área JURÍDICA, por ano, 
desprezando as frações e não contabilizando tempos de serviços 
simultaneamente prestados, mesmo que para empregadores 
diferentes. O Advogado para comprovar o exercício da Advocacia, 
deverá comprovar no mínimo 05 causas por ano. 

 

0,50/ano 

completo 

 

2,5 

TOTAL 10,0 

 
NÃO é necessário o envio dos seguintes documentos: 

1. Certidão de Nascimento / Certidão de casamento; 

2. Comprovante de residência; 

3. Cópia do RG e CPF; 

4. Cópia do Título de eleitor e comprovante de eleição; 

5. Carteira de Reservista; 
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6.5.A – Receberá pontuação zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário e no local 

estipulados no presente edital de convocação para a avaliação de títulos. 

6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma 

que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não serem contabilizados, 

 

6.5.2.A – Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura 

do responsável e data, bem como a devida autenticação em cartório. 

6.5.3.A – Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a Curso de Especialização, o candidato deverá comprovar 

que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES 

Nº 1, de 03 de abril de 2001). Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho 

Nacional de Educação (Resolução CNE/CES N.ºCES n.º 1, de 03 de abril de 2001), o título não será considerado. 

6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante apresentação de: 

 

a) Quando o empregador for Órgão Público de regime estatutário Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com timbre e carimbo do 

órgão. 

b) Quando o empregador for Órgão Público de regime celetista: Cópia do contrato constante na carteira de trabalho OU 

Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. 

c) Quando o empregador for de iniciativa privada: Somente, cópia do contrato constante na carteira de trabalho. Não serão 

aceitos declarações ou certidões para comprovação de tempo de serviço. 

 

O Advogado para comprovar o exercício da Advocacia, deverá comprovar no mínimo 05 causas por ano. Neste caso deverá ser 

juntado PETIÇÕES ASSINADAS DEVIDAMENTE PROTOCOLADA ou certidões das secretarias das varas judiciais onde o 

processo tramita que comprove atuação do advogado. 

 

6.6.A – No ato de entrega dos títulos, que se dará na sede da Administração Pública Municipal ou por Sedex para o 

endereço da Crescer Consultorias, nos dias especificados no cronograma de execução do certame, o candidato deverá 

preencher e assinar o formulário a ser fornecido pela Administração ou disposto no site da INSTITUIÇÃO, no qual indicará a 

quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia, autenticada em 

cartório, de cada título declarado.  

6.6.1.A – O candidato poderá levar os documentos originais junto com suas respectivas cópias para serem autenticadas pelo 

funcionário que estiver recebendo a documentação. Os documentos (cópias) entregues não serão devolvidos. 

6.6.2.A – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por terceiros, mediante 

apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração simples do interessado, acompanhada de 

cópia legível do documento de identidade do candidato. 

 

6.7.A – Não serão recebidos documentos originais. 

 

6.8.A – Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou outras formas que 

não àquelas exigidas neste edital. 

 

6.9.A – Todas as modalidades de títulos somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 

apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está concorrendo.
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FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome: ________________________________________________________________________________________  

 

Inscrição: _____________________________________________________________________________________  

 

Cargo: ________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 
À Comissão Organizadora da prefeitura municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA – CE para fins de participação na prova 
de títulos, apresento os seguintes documentos: 

 
MARQUE SIM OU NÃO DESCRIÇÃO DO TÍTULO PONTOS ALMEJADOS 

Sim (   )  Não (   )  Curso de Especialização   
Sim (   )  Não (   )  Curso de Mestrado   
Sim (   )  Não (   )  Curso de Doutorado  
Sim (   )  Não (   )  Tempo de serviço   
Sim (   )  Não (   )  Diploma, certidão ou 

declaração de 
conclusão de curso*  

 
- 

Quantidade de laudas protocoladas: 

Totalização de pontos: 

 
(*) É obrigatório o envio do diploma, certidão ou declaração para acolhimento dos demais títulos. 
 
 

______________, __________de _____________________________ de 2019. 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato (a). 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VIA DO CANDIDATO 

 
 

 

Quantidade de laudas protocoladas: 
 
Visto de recebimento: 
 
Assinatura do Candidato (a): 
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ANEXO VIII – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA O CARGO DE GUARDA 
DE TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL 

 
 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  
(SOMENTE PARA O CARGO DE GUARDA DE TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL) 

 
VIII. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE GUARDA DE TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL 
 
8.1. Todas as provas do Teste de Aptidão Física terão caráter eliminatório, visando avaliar a capacidade física do candidato para o desempenho das 
tarefas típicas do cargo e serão realizadas em locais a serem divulgados no site www.crescerconcursos.com.br  
 
8.2. Serão convocados para esta fase os candidatos melhor classificados, respeitados os critérios de desempate deste edital. 
 
8.3. O número de candidatos que serão convocados para o Teste de Aptidão Física será por ordem de classificação nas provas objetivas, no qual serão 
convocados os candidatos aprovados e classificados. 
 
8.4. O Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado conforme convocação específica a ser divulgada através da Internet, no endereço eletrônico 
www.crescerconcursos.com.bre conforme anexo VIII do Edital;  
 
8.5. O candidato deverá comparecer, em data e horário previsto em cronograma anexo, com trajes apropriados para a prática de educação física, 
munido de ATESTADO MÉDICO ORIGINAL, específico para tal fim, emitido com antecedência máxima de 30 (trinta) dias da data de realização do teste;  
 
8.6. No atestado médico, deverá constar, expressamente, que o candidato esteja APTO para realizar o Teste de Aptidão Física deste concurso e conter 
data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, conforme modelo do anexo VIII.  
 
8.7. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico em conformidade com o descrito neste Edital será impedido de realizar o teste, sendo 
consequentemente eliminado do concurso;   
 
8.8. As provas do Teste de Aptidão Física serão as mesmas para todos os candidatos, tendo em vista as atribuições específicas para o desempenho dos 
cargos em epígrafe;  
 
8.9. O candidato realizará o exame físico em 01 (um) único dia, no entanto, se o tempo para realização do teste for insuficiente, a Crescer consultorias 
reserva-se no direito de aplicar o teste em dois turnos e/ou em outra data oportuna. 
 
8.10. No dia de realização da avaliação de aptidão física, o candidato deverá assinar a lista de frequência, sob pena de ser considerado ausente. 
 
8.11 A avaliação de aptidão física consistirá da aplicação dos seguintes testes: 
 
a) Flexão Abdominal 
b) Teste de corrida rápida de 100m; 
c) Impulsão horizontal; 
d) Corrida de 12 minutos. 
 
8.12 Os procedimentos para realização dos testes de avaliação de aptidão física estão especificados no Anexo VII deste Edital. 
 
8.13 Os testes de avaliação de aptidão física não ocorrerão necessariamente na ordem em que se encontram neste Edital, podendo sofrer alteração na 
ordem de execução em função das condições climáticas ou de outros fatores, a critério da banca examinadora. 
 
8.14. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, pós-
operatórios, etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo concedido qualquer tratamento diferenciado. 
 
8.15 O resultado de cada teste, APTO ou INAPTO, será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do candidato ao terminar a aplicação, quando o 
candidato deverá tomar ciência do resultado obtido. 
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8.16 O candidato que não alcançar a marca mínima estipulada na tabela de avaliação em qualquer um dos testes físicos não poderá prosseguir na 
realização dos demais testes, sendo logo considerado inapto na avaliação de aptidão física e, consequentemente, eliminado do Concurso, não sendo 
permitida a sua permanência no local de realização de testes. 
 
8.17 Ao final da avaliação de aptidão física, o candidato será considerado APTO ou INAPTO. 
8.17.1 Será considerado APTO na avaliação de aptidão física, o candidato que realizar todos os testes e alcançar a marca mínima estipulada para cada 
um deles. 
 
8.17.2 Será considerado INAPTO na avaliação de aptidão física e, consequentemente, eliminado deste Concurso Público, o candidato que deixar de 
realizar algum dos testes exigidos e/ou não alcançar a marca mínima em qualquer um dos testes. 
 
8.18 O candidato poderá interpor recurso nas datas previstas no Cronograma de Execução – Anexo I deste Edital referente ao resultado da avaliação de 
aptidão física.  
 
8.19. Não será permitido o auxílio mútuo entre os candidatos durante a realização das provas do exame físico, sendo considerados eliminados do 
concurso àqueles que o fizerem;  
 
8.20. Recomenda-se que o candidato, para realização dos exercícios tenha feito sua última refeição com uma antecedência mínima de 2 (duas) horas;  
 
8.21. Não caberá a Crescer Consultorias - PI ou ao Município de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, qualquer responsabilidade com o que possa acontecer ao 
candidato durante a realização da prova de aptidão física. 
 
 
1. FLEXÃO ABDOMINAL SOBRE O SOLO EM UM MINUTO PARA CANDIDATOS DE AMBOS OS SEXOS (TIPO REMADOR): 
 

1.1 O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado a comando. A metodologia para a preparação e a execução do teste 
dinâmico de flexão para os candidatos do sexo masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios: 

a) Posição inicial: Candidato deitado de costas, na posição completamente horizontal de todo o corpo em relação ao solo, com as costas 
e a cabeça em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso das mãos tocando o solo; 

b) Execução: o início será após o comando – “já”, o candidato começará a primeira fase do teste realizando um movimento simultâneo, 
quando os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão 
alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deverá voltar à posição inicial realizando 
o movimento inverso. O movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução. 

1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: 
a) um componente da Banca Examinadora irá contar em voz alta o número de repetições realizadas; quando o exercício não atender ao 

previsto neste Edital, o auxiliar de Banca repetirá o número da última repetição realizada de maneira correta; 
b) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da Banca Examinadora; 
c) ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares (com os joelhos completamente estendidos) também devem 

tocar o solo; 
d) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente aí será contada uma execução completa; 
e) na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, o tronco deve ser flexionado e os 

cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo; 
f) somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao comando “pare” para o término daprova, o candidato 

estiver no meio da execução, esta não será computada. 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

 

1.3 Será ELIMINADO do Concurso Público: 

a) o candidato que não realizar o número mínimo de 30 (trinta) repetições; para ambos os gêneros. Teste de flexão abdominal – 
índices mínimos: 
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Gênero Repetições Mínimas 

Masculino 30 repetições 

Feminino 30 repetições 
 

2. TESTE DE CORRIDA DE VELOCIDADE (100 METROS) 
 
2.1. – A Corrida de Velocidade objetiva medir diretamente a velocidade e indiretamente a potência anaeróbica alática, através do desempenho de correr 
100 (cem) metros no menor tempo possível. 
2.2.A – Posição Inicial: Posicionamento livre, anterior à linha de partida. Sugere-se o afastamento antero-posterior das pernas e leve inclinação do tronco 
à frente. 
2.3.A –Procedimento: Precedido da palavra “Atenção”, o sinal sonoro de início do teste será dado através de um silvo de apito. Neste momento, o 
candidato deverá deslocar-se correndo no percurso indicado, na maior velocidade possível. O resultado será o tempo, em segundo e centésimo de 
segundo, decorrido do sinal sonoro de início do teste até o momento em que o tronco do candidato cruzar a linha demarcatória de chegada, 
completando a distância de 100 (cem) metros. 
1.1.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 05 
(cinco) minutos da realização da tentativa inicial. 

 
Corrida de Velocidade– índices  

 
Sexo Indíce Mínimo Tempo máximo Intervalo entre tentativas 

Masculino 100 metros 18 segundos 5 minutros 
Feminino 100 metros 24 segundos 5 minutros 

 
 

3. TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL 
 
3.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de impulsão horizontal, para os candidatos dos sexos masculino e feminino, será a seguinte: 
a) Ao comando “em posição”, o candidato deverá se posicionar atrás da linha de medição inicial (fazendo parte do valor a ser medido), em pé, estático, 
pés paralelos e sem tocar a linha; 
b) Ao comando “iniciar”, o candidato saltará à frente com movimento simultâneo dos pés.  A marcação da distância saltada será medida a partir da linha 
de medição inicial até a marca no solo, de qualquer parte do corpo, mais próxima da linha de medição inicial, deixada pelo candidato. 
3.2 A marcação levará em consideração o seguinte: 
a) A parte do corpo que tocar o solo mais próxima da linha de saída será referência para a marcação; 
b) Na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será a referência. 
c) Serão concedidas duas tentativas ao candidato. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos. Será considerada 
a melhor marca obtida pelo candidato nas duas tentativas. 
3.3 O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será considerada a pontuação obtida na primeira tentativa. 
3.4 Não será permitido ao candidato: 
a) receber qualquer tipo de ajuda física; 
b) utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão; 
c) perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão; 
d) tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial (salto “queimado”); 
e) projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 
3.5 O salto realizado em quaisquer das condições proibidas no subitem anterior deste Edital será contado como tentativa, sendo a distância saltada 
desconsiderada, e 02 (dois) saltos realizados nestas condições implicarão na eliminação do candidato do Concurso Público. 
3.6 Será eliminado o candidato que não atingir a distância mínima descrita abaixo: 
 
 

DISTÂNCIA 
Sexo masculino Sexo feminino 

1,80m 1,30m 
 
 
4. TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 
 
4.1 O candidato, em uma única tentativa, terá o tempo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local previamente demarcado, 
com identificação da metragem ao longo do trajeto. 
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4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os candidatos do sexo masculino e feminino obedecerão 
aos seguintes critérios: 
a) o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois 
prosseguir; 
b) os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito; 
c) não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; 
d) ao passar pelo local de início da prova, o candidato será informado de quantas voltas completou naquele momento, pelo fiscal de pista; 
e) após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá 
aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em 
que se encontrava quando soou o apito de término da prova. 
4.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos: 
a) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.); 
b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito encerrando a prova; 
c) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida; 
d) abandonar a pista antes da liberação do fiscal. 
4.4 Será eliminado do concurso: 
a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.000 metros, em 12 minutos; 
b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 1.600 metros, em 12 minutos; 
c) o candidato de ambos os sexos que realizar procedimento proibido, previsto neste Edital. 
 

Teste de corrida de 12 minutos – índices mínimos: 
 

Sexo Distância mínima a ser percorrida 
Masculino 2.000m 
Feminino 1.600m 
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ANEXO IX – MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
(TAF) DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E GUARDA DE TRÂNSITO 

 
 

A T E S T A D O 

 

Atesto que ______________________________________________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade nº______________________, Órgão Expedidor:_________________________, está APTO(A) a 

realizar, sem restrições, os 04 (quatro) testes da avaliação de aptidão física, descritos no Anexo VIII do 

Edital _______/2018, do Concurso Público Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, sendo: 

 

Teste 1 – Flexão Abdominal 

Teste 2 – Corrida de Velocidade de 100 metros 

Teste 3 - Impulsão horizontal 

Teste 4 - Corrida de 12 minutos 

 

 

 

Jijoca de Jericoacoara (CE) _______________de ____________________________de 2019. 

 

 

Nome legível do médico responsável: _______________________________________________________________ 

CRM: ___________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo do médico) 
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                                                      ANEXO  DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 

 
Poderá ser isento do pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público, de acordo 
com as Leis Estaduais Nº 12.559/95; e Nº 14.859/2010, o candidato que se 
enquadrar em uma das categorias seguintes, devendo anexar ao Boleto de 
inscrição no concurso e enviado de acordo com a data prevista no cronograma 
para o seguinte e-mail via upload: crescer.concursojijoca@outlook.com, no 
período de 18.02 a 22.02.2019 a documentação referente a cada categoria, a seguir 
indicada: 

 
 

DOADOR DE SANGUE NO ESTADO DO CEARÁ; 
 

a)Certidão original expedida pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE) que 
comprove, no mínimo, duas doações no período de um ano, tendo sido a última realizada no prazo 
máximo de 12 (doze) meses anteriores à data do último dia do período de isenção.  

 
b)Cópia simples (sem autenticação), frente e verso, do documento de identificação e do CPF. 

 
c)Documento em Word (modelo ao final), onde o candidato solicita a isenção, confirmando os cargos que 

que solicita a isenção de taxa . ( DOCUMENTO DIGITADO – NÃO IMPRIMIR  E ENVIADO EM WORD) 

 
 

PESSOA HIPOSSUFICIENTE.  
 

a)Duas faturas de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kWh mensais dos últimos dois 

meses anteriores a publicação do edital; ou 

b)Duas faturas de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais dos últimos 

dois meses anteriores a publicação do edital; ou 

c) Comprovante de inscrição em programas de benefícios assistenciais do Governo Federal, com renda 

per capta de até meio salário mínimo (Nesta modalidade será aceito documento atualizado, até seis 

meses anteriores do concurso – Folha Resumo Cadunico, exclusivamente; e 

d)Documento em Word (modelo ao final), onde o candidato solicita a isenção, confirmando os cargos que 

que solicita a isenção de taxa. ( DOCUMENTO DIGITADO- NÃO IMPRIMIR E ENVIADO EM WORD) 

 
Com relação ao processo de análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 
serão consideradas as seguintes disposições: Não será aceita declaração de próprio punho ou 
qualquer documento produzido unilateralmente pela parte interessada. O fato de o candidato estar 
participando de algum Programa Social do Governo Federal (Prouni, Fies, Bolsa Família etc.), assim como 
o fato de ter obtido a isenção em outros certames, não garante, por si só, a isenção da taxa de inscrição. 

 
Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá realizar os seguintes 
procedimentos: 

 
 a) Acessar o site do Concurso (www.crescerconcursos.com.br), impreterivelmente, nos dias previstos 
no Cronograma de Eventos que será disponibilizado neste mesmo endereço; b) Fazer a inscrição no 
concurso escolhendo o cargo que pleteia a isenção. c) Imprimir e digitalizar  ou salvar em PDF boleto de 
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inscrição no concurso; d) preencher o requerimento de isenção de taxa (não imprimi , não 
digitalizar, enviar documento em word da forma que se encontra neste anexo) e)Preparar toda a 
documentação para enviar via upload no email crescer.concursojijoca@outlook.com, no período que 
constar no Cronograma de Eventos do Concurso, enviar toda a documentação referida no subitem.  

 
II. Não será deferido (aceito) pedido de isenção da taxa de inscrição se: a) deixar de preencher,ou enviar 
o requerimento de isenção da taxa de inscrição dentro do período fixado no Cronograma de Eventos do 
Concurso; b) estiver faltando documento; c) houver documento apresentado de forma ilegível ou 
contendo emenda ou rasura; d) o documento apresentado não esteja de conformidade com o Edital; e) o 
documento apresentado não conter informações suficientes para emissão de parecer favorável; f) na 
fatura de água ou energia constar consumo 0 (zero). g) a fatura de água ou energia for em nome de 
terceiro tais como: pais, avós, tio(a), irmã(o), cônjuge, companheiro(a), etc; e não ter sido apresentado 
documento de comprovação convincente de vínculo com o terceiro e também de residência no endereço 
que consta na fatura; h) a fatura de água ou energia apresentada pelo requerente que reside por aluguel 
no endereço que conste na fatura, não estiver acompanhado do contrato de locação, tendo como locatário 
o requerente. i) não constar na certidão do HEMOCE as datas de realização das duas doações de sangue; 
j) o comprovante de doação de sangue for emitido somente pelo Fujisan; k) for apresentado como 
comprovante de doação de sangue somente a carteira de doador; l) houver fraude e/ou falsificação de 
documentos; m) não forem observados o prazo e os horários estabelecidos no Cronograma de Eventos; 
n) o requerente não se enquadrar em uma das categorias de isenção neste Edital; o) houver omissão de 
informações ou se elas forem inverídicas; 
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REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA – OBRIGATORIO EM WORD 
 
 
 
 
                                    

EU____________________________________________________________________________________________,CPF_______________________________, 

candidato ao Concurso Publico da Prefeitura Municipal de ____________________________________- ___________, solicito a 

isenção de taxa para o(s) cargo(s) _________________________________________________________, Código(s) _____________________. 

          Afirmo sob as penas da lei , me encaixar nos quesitos de Isenção de taxa do Edital , anexando os documentos 

necessários ao mesmo. 

 

 

_________________________________,__________________- de ___________________________________ de 2019 

 

 

 

Nome do candidato 

(NÃO IMPRIMIR , NÃO DIGITALIZAR) 

APENAS PREENCHER E ENVIAR 


