ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MORRO REUTER

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2018
(consolidado com as alterações do edital n° 024/2018)

CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO, Prefeita Municipal de Morro Reuter, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas, e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica
Municipal TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO sob o Regime
Estatutário, destinado ao provimento de cargos e a formação de cadastro de reserva para vagas que venham a
surgir em cargos de nível superior, médio e fundamental do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do
Município de Morro Reuter, com a execução técnico-administrativa da empresa PREMIER CONCURSOS LTDA;
regendo-se das normas contidas no presente Edital e pelas demais legislações pertinentes.
1 – DOS CARGOS:
O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes e classificação de candidatos a vagas
futuras dos seguintes cargos:
Cargos

Nº de
Vagas

Escolaridade e
Exigências Mínimas

Carga
Horária
Semanal
(horas)

Salário
Base
Mensal
(R$)Ref
mar/2018

Valor
Inscrição
+ taxa
boleto

Agente Comunitário de Saúde
(Micro-área Walachai)

01+CR Ensino Médio Completo

40

1.014,00

31,40
+ 5,00*

Agente Comunitário de Saúde
(Micro-área Picada São Paulo)

01+CR Ensino Médio Completo

40

1.014,00

31,40
+ 5,00*

Agente Comunitário de Saúde
(Micro-área Centro)

01+CR Ensino Médio Completo

40

1.014,00

Enfermeira

01+CR

40

3.553,79

20

1.811,30

62,80
+ 5,00*

24

5.825,85

94,20
+ 5,00*

20

5.282,11

94,20
+ 5,00*

20

6.695,05

94,20
+ 5,00*

20

2.980,60

94,20
+ 5,00*

44

1.604,94

31,40
+ 5,00*

22

1.825,47
nível “2”

94,20
+ 5,00*

34

1.811,30

62,80
+ 5,00*

40

2.130,92

62,80
+ 5,00*

Fiscal Sanitário Ambiental

Médico Clínico Geral
Médico ESF

Médico Ginecologista/Obstetra

Médico Veterinário
Motorista
Pedagogo

Técnico em Enfermagem

Técnico em Enfermagem ESF

Curso Superior Completo em Enfermagem
e registro definitivo em vigor no COREN-RS
Ensino Médio Completo com Técnico em
Meio Ambiente ou Curso Superior Completo
01+CR
na área de Biologia (com registro em vigor
no CRBio-03)
Curso Superior Completo em Medicina e
01+CR
registro definitivo em vigor no CREMERS
03+CR

Curso Superior Completo em Medicina e
registro definitivo em vigor no CREMERS

Curso Superior Completo em Medicina com
01+CR Especialização em Ginecologia e registro
definitivo em vigor no CREMERS
Curso Superior Completo em Medicina
01+CR Veterinária e registro definitivo em vigor no
CRMV-RS
Ensino Fundamental Incompleto e CNH
01+CR
categoria D
01+CR

Curso Superior de Graduação em
Pedagogia

Ensino Médio Completo com Técnico em
Enfermagem e registro em vigor no
COREN-RS
Ensino Médio Completo com Técnico em
01+CR Enfermagem e registro em vigor no
COREN-RS
CR

31,40
+ 5,00*
94,20
+ 5,00*
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Observações:
* Além da taxa de inscrição será cobrado o valor de R$ 5,00* (cinco reais) relativo ao custo de emissão do boleto
bancário.
CR = Cadastro Reserva.

1.1 - Os requisitos para ingresso ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) são:
a) Residir na micro-área da comunidade em que atuar desde a data de publicação do edital de abertura do
Concurso Público;
b) Fazer, com aproveitamento curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de
Saúde, a ser ministrado pelo Município de Morro Reuter após o resultado final do Concurso Público;
c) Haver concluído o ensino médio;
d) Idade mínima de 18 anos.
1.1.1 - Caso o ACS mude seu local de moradia e conseqüentemente deixe de residir dentro da sua Micro-área
de atuação, o mesmo perderá o direito de exercer o cargo de ACS e automaticamente será chamado o próximo
classificado da lista de cadastro reserva.
2 – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
As sínteses das atribuições de cada cargo deste Concurso Público constam no Anexo I deste Edital.

3 – DA DIVULGAÇÃO:
A divulgação oficial de todas as etapas deste Concurso Público se dará em forma de Editais publicados nos
seguintes locais:
3.1 – No mural da Prefeitura Municipal, situada à Travessa 1º de Maio, n° 16, Morro Reuter – RS.
3.2 – Na internet, nos sites www.premierconcursos.com.br e www.morroreuter.rs.gov.br (em caráter meramente
informativo), no Diário Oficial dos Municípios; no facebook da Prefeitura Municipal.
É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso Público através
dos meios de divulgação acima citados.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – Período, horário e local:
As inscrições deverão ser realizadas através do acesso ao link específico para este fim, disponibilizado na
internet, no site www.premierconcursos.com.br, no período de 06 a 25 de abril de 2018, a qualquer hora, desde
que feita impreterivelmente até às 23h e 59min do último dia das inscrições. Após este prazo as inscrições não
serão mais aceitas.
4.1.1 – Para o candidato que não tenha acesso a um computador com internet e impressora para acesso ao site
de inscrição, poderá fazer uso de computador disponível para esta finalidade, na Biblioteca Publica Municipal
Erico Veríssimo, situada na Rua Independência, 325 A – sala 2, Morro Reuter/RS, de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h30min e aos sábados, das 8h às 12h.
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4.2 – Procedimento de inscrição:
4.2.1 – Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário específico, que deverá ser acessado pela
internet, no site www.premierconcursos.com.br. O candidato deverá preencher o formulário, imprimir o boleto e
recolher o valor da taxa de inscrição em qualquer agência bancária, somente após tomar conhecimento de todos
os requisitos e condições exigidas para o Concurso. Salvo se cancelada a realização do Concurso, não haverá,
em nenhuma outra hipótese, devolução do valor da inscrição, mesmo que o candidato, por qualquer motivo,
tenha efetuado pagamento em duplicidade ou que não tenha sua inscrição homologada.
4.2.2 – O boleto pago servirá de comprovante de inscrição, devendo ser apresentado no dia da realização da
Prova Escrita, assim como o original do documento de identidade, conforme item 5.1.3.2 deste Edital.
4.2.3 – Caso o candidato seja portador de deficiência física, deverá enviar via SEDEX, atestado médico em
receituário próprio, especificando claramente a deficiência, nos termos da Classificação Internacional de
Doenças (CID), à Comissão de Concurso até o último dia de inscrições, endereçado a Premier Concursos, A/C
Banca Examinadora, Avenida Mauá, nº 2011, cj 806, Centro, Porto Alegre, RS, CEP 90.030-080, assim como
deverá assinalar no formulário de inscrição o campo específico para este fim.
4.2.4 – As inscrições poderão ser realizadas por terceiros, não se exigindo procuração, sendo que as
informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato.
4.2.5 - O Município de Morro Reuter e a Premier Concursos não se responsabilizam pelas inscrições realizadas
através da Internet que não forem recebidas por motivos de ordem técnica alheias ao seu âmbito de atuação,
tais como falhas de telecomunicações, falhas nos computadores, nos provedores de acesso e quaisquer outros
fatores exógenos que impossibilitem a correta transferência dos dados dos candidatos para a Organizadora do
Concurso.
4.3 – Condições de inscrição:
4.3.1 – O candidato é o responsável pelas informações prestadas, sendo que após a confirmação dos dados não
conseguirá alterá-los. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes disposições (cuja
ciência deverá ser assinalada ao final do formulário de inscrição) e a tácita aceitação das condições do
Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em
eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do concurso, acerca das quais
não poderá alegar desconhecimento.
4.3.2 – O candidato somente poderá se inscrever para um dos cargos previstos neste Edital, pois as provas
poderão ocorrer na mesma data e horário.
4.3.3 – Ser brasileiro nato ou naturalizado, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da
nomeação.
4.3.4 – Ter grau de escolaridade conforme exigido para o cargo na data da nomeação;
4.3.5 – Ficam advertidos os candidatos habilitados e classificados, de que em caso de nomeação, a posse no
cargo só lhes será deferida se exibirem a documentação comprobatória das condições previstas no item 10.7 do
presente Edital, no momento da nomeação.
4.3.6 – As inscrições pagas com cheques sem a devida provisão de fundos serão automaticamente canceladas.
4.3.7 – Não serão aceitas inscrições condicionais, por correspondência, fac-símile (fax) ou por qualquer outro
meio eletrônico, feitas através de transferências, depósitos, etc.
4.3.8 – Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital.
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4.3.9 – O candidato somente estará regularmente inscrito se tiver sua inscrição homologada, a partir da
confirmação do pagamento da taxa de inscrição com a devida compensação pela instituição bancária, devendo o
candidato verificar se sua inscrição foi devidamente homologada através do edital de homologação das
inscrições.
4.3.10 – Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto ao cargo pretendido e/ou
quanto à identificação do candidato, sendo de total responsabilidade do mesmo a escolha do cargo e a digitação
dos seus dados pessoais, não sendo possível alteração posterior da opção.
4.3.11 – O candidato com inscrição não homologada tem prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de
publicação do Edital homologatório, para sanar as razões da não-homologação. Não sanadas as razões da nãohomologação ou persistindo o motivo determinante da não aceitação da inscrição no prazo fixado, o candidato
terá sua inscrição indeferida definitivamente.
4.3.12 – O candidato inscrito ficará sujeito às exigências do concurso, não o assistindo direito a ressarcimento de
prejuízos decorrentes de insucessos nas provas ou não aproveitamento no Quadro Permanente da Prefeitura
Municipal de Morro Reuter.
4.4 – Das vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência:
4.4.1 – É assegurado o direito de inscrição às pessoas portadoras de deficiência, nos termos da Legislação
vigente, observada a compatibilidade do cargo com a deficiência de que são portadores, devendo esta
deficiência ser comprovada com atestado médico nos termos da Classificação Internacional de Doenças (CID).
4.4.2 – Às pessoas portadoras de necessidades especiais, é assegurado o direito de inscrição no presente
Concurso, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num
percentual de 05% (cinco por cento) das vagas para cada cargo, do total das vagas oferecidas, nos termos do
art. 37, § 1º do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
4.4.2.1 – Quando o número de vagas resultar em fração, o arredondamento será feito para o número inteiro
superior, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou para o número inteiro inferior, em caso de fração menor
que 0,5
4.4.3 – O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova, deverá marcar item
específico no formulário de inscrição e a empresa responsável pelo Concurso analisará a viabilidade de
atendimento à solicitação. As solicitações de condições especiais serão atendidas, obedecendo a critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
4.4.4 – O candidato com deficiência, que não realizar a inscrição, de acordo com o disposto no item 4.2.3, não
concorrerá à reserva de vagas para pessoas com deficiência e não receberá atendimento especial, não cabendo
a interposição de recurso em favor da situação.
4.4.5 – Os candidatos portadores de deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, local e horário de realização da prova.
4.4.6 – Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de deficiência para preenchimento das vagas
previstas, estas serão preenchidas pelos demais aprovados.
4.4.7 – Caso o candidato seja portador de deficiência física, deverá enviar via SEDEX postado até o último dia
de inscrições, Laudo médico original e expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (RG) e
cargo pretendido, à Comissão de Concurso, endereçado a Premier Concursos, A/C Banca Examinadora,
Avenida Mauá, nº 2011, cj 806, Centro, Porto Alegre, RS, CEP 90.030-080, assim como deverá assinalar no
formulário de inscrição o campo específico para este fim.
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4.4.8 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de portador de deficiência física, dos candidatos que
não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.
4.4.9 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.
4.4.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados
como não portadores de deficiência física e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos
alegados.
4.4.11 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência física, e a segunda somente a
pontuação destes últimos.
4.5 – Homologação das inscrições:
4.5.1 – A homologação das inscrições será divulgada no dia 03 de maio de 2018, através de Edital, a ser
afixado no painel de publicações da Prefeitura Municipal de Morro Reuter e na internet, nos sites
www.premierconcursos.com.br e www.morroreuter.rs.gov.br, contendo informações sobre as inscrições
homologadas, relação das indeferidas e o motivo dos indeferimentos.
4.5.2 – É de inteira responsabilidade do candidato a conferência da inscrição na lista do edital de homologações.
No caso de sua inscrição não ter sido homologada, o candidato deverá apresentar recurso no prazo
estabelecido, a contar do dia subsequente ao da publicação do referido edital.

5 – DAS PROVAS:
Este Concurso Público constará de Provas Escritas (eliminatória e classificatória) para todos os cargos e Prova
Prática (eliminatória) para o cargo de Motorista; e Prova de Títulos (classificatória) para os cargos de Pedagogo
e de Fiscal Sanitário Ambiental.
5.1 – Da Prova Escrita:
A prova escrita será eliminatória e classificatória e valerá 100 (cem) pontos, distribuídos em 30 (trinta) questões
objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas, das quais se considerará correta apenas uma.
Estará aprovado na Prova Escrita o candidato que obtiver pelo menos 50 (cinquenta) pontos ou mais em sua
prova.
5.1.1 – Data, horário e local da Prova Escrita:
As provas serão aplicadas dia 27 de maio de 2018, em horário e local a serem divulgados no Edital de
Homologação das Inscrições.
5.1.2 – Conteúdos da Prova Escrita:
Os Programas e Referências Bibliográficas que serão utilizados na elaboração das Provas Escritas constam no
Anexo II.
A Prova Escrita versará sobre as seguintes disciplinas:
5.1.2.1 – GRUPO 01: Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde:
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Disciplina
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Legislação e Conhecimentos Específicos
Total

N° questões
08
06
16
30

N° Pts/ questão
3,00
2,00
4,00
-

N° Pontos
24,00
12,00
64,00
100,00

5.1.2.2 – GRUPO 02: Para o cargo de Pedagogo:
Disciplina
N° questões
Língua Portuguesa
08
Fundamentos de Educação
06
Legislação e Conhecimentos Específicos
16
Total
30

N° Pts/ questão
3,00
2,00
4,00
-

N° Pontos
24,00
12,00
64,00
100,00

5.1.2.3 – GRUPO 03: Para o cargo de Fiscal Sanitário Ambiental:
Disciplina
N° questões N° Pts/ questão
Língua Portuguesa
08
3,00
Informática
06
2,00
Legislação e Conhecimentos Específicos
16
4,00
Total
30
-

N° Pontos
24,00
12,00
64,00
100,00

5.1.2.4 – GRUPO 04: Para o cargo de Motorista:
Disciplina
N° questões
Língua Portuguesa
08
Conhecimentos Gerais
06
Legislação e Conhecimentos Específicos
16
Total
30

N° Pontos
24,00
12,00
64,00
100,00

N° Pts/ questão
3,00
2,00
4,00
-

5.1.2.5 – GRUPO 05: Para os cargos de Enfermeira, Médico Clínico Geral, Médico ESF, Médico
Ginecologista/Obstetra, Médico Veterinário, Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem ESF:
Disciplina
N° questões N° Pts/ questão
N° Pontos
Língua Portuguesa
08
1,50
12,00
Legislação e Conhecimentos Específicos
22
4,00
88,00
Total
30
100,00
5.1.3 – Da realização da Prova Escrita:
5.1.3.1 – O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início das mesmas, munido do comprovante de inscrição,
documento de identidade com foto (original) e caneta esferográfica azul ou preta.
5.1.3.2 – Serão considerados documentos de Identidade: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública e pelos Institutos de Identificação, carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (Ordem, Conselho, etc), passaporte; certificado de reservista; carteiras
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei federal, valham
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação, desde que com foto. O documento deverá
estar legível, não podendo estar danificado.
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5.1.3.3 – Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes.
5.1.3.4 – Será proibido o acesso ao local de realização das provas aos candidatos que se apresentarem em
horário diferente do estabelecido para o seu início, seja qual for o motivo alegado. Em nenhuma hipótese haverá
segunda chamada.
5.1.3.5 – Durante a prova, não será permitido o uso de corretivos de nenhuma espécie. Não será permitida
também qualquer espécie de consulta, ou comunicação entre os candidatos, nem posse ou uso de qualquer tipo
de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares, óculos escuros, bonés,
livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
5.1.3.6 – Será excluído do Concurso Público quem:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido;
b) Recusar-se a realizar a prova;
c) Apresentar-se após o horário estabelecido para o início da prova e/ou faltar à prova, ainda que por motivo de
força maior;
d) Não devolver, integralmente, o material recebido (prova e grade);
e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como “bip”, telefone celular,
calculadora, “walkman” ou similares. Caso o candidato esteja portando qualquer equipamento que emita
algum tipo de ruído e/ou vibração durante a realização das provas o mesmo será imediatamente eliminado
do certame;
f) Estiver utilizando ou de posse de qualquer tipo de bibliografia, anotações, impressos ou equipamentos não
autorizados;
g) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, bem como se
utilizando consultas não permitidas;
h) Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer etapa da sua realização;
i) Ausentar-se da sala, durante as provas, a não ser momentaneamente, em casos especiais, e
acompanhados do fiscal da sala;
j) Portar-se inconvenientemente, perturbando de qualquer forma o andamento dos trabalhos;
k) Tiver atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas encarregadas do Concurso
Público, autoridade presente ou demais candidatos.
5.1.3.7 – Em qualquer uma das hipóteses previstas no item 5.1.3.6, será lavrado um "Auto de Apreensão da
Prova e Exclusão do Candidato", onde constará o fato ocorrido, devendo ser o mesmo assinado, no mínimo, por
dois membros da Comissão de Aplicação e Fiscalização e da Comissão Executiva do Concurso, sendo o
candidato considerado automaticamente Reprovado e Eliminado do Concurso. Quando, após as provas, for
constatado, por qualquer meio, eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o
candidato utilizou-se de processos ilícitos, suas provas serão anuladas e o mesmo será automaticamente
eliminado do Concurso.
5.1.3.8 – Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou pessoas estranhas ao concurso
público, nas dependências do local onde forem aplicadas as provas. A candidata que necessitar amamentar
durante a realização das provas deverá prover acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa
finalidade e que será responsável pela guarda da criança.
5.1.3.9 – A duração máxima da Prova Escrita será de 3 (três) horas.
5.1.3.10 – O candidato somente poderá se retirar do recinto das Provas Escritas depois de transcorrida 01 (uma)
hora do início das mesmas.
5.1.3.11 – Ao terminar a prova escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal seu caderno de questões e sua
grade de respostas.
5.1.3.12 – Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita (em cada uma das salas) juntamente com o
fiscal, deverão colocar suas impressões digitais no verso de todas as grades de respostas dos candidatos que
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realizaram suas provas na mesma sala, além de rubricar o lacre dos envelopes dos cadernos de prova e das
grades de resposta, assim como assinar a Ata de aplicação das Provas Escritas.
5.1.3.13 – Se houver interesse, os candidatos poderão copiar as respostas assinaladas, no rodapé da folha de
rosto do caderno de questões no local apropriado, para conferir com o gabarito.
5.1.3.14 – As respostas das questões serão assinaladas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, na letra
da alternativa considerada correta, na grade de respostas, fornecida para este fim.
5.1.3.15 – A grade de respostas será o único documento considerado para a atribuição de pontos.
5.1.3.16 – Em nenhuma hipótese o caderno de questões será considerado, para a pontuação do candidato.
5.1.3.17 – Não serão computadas as questões objetivas não assinaladas (em branco) na grade de respostas,
assim como as questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, que
contenha emenda, rasura e/ou alternativa marcada à lápis, ainda que legíveis.
5.1.3.18 – O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento da grade de respostas
e pela sua integridade e, em nenhuma hipótese haverá substituição da mesma, salvo em caso de defeito de
impressão.
5.1.3.19 – As grades de respostas de todos os candidatos serão corrigidas por meio de processamento
eletrônico.
5.1.3.20 – Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais não serão fornecidas cópias das
provas aos candidatos, mesmo após o encerramento do concurso.
5.2 – Da Prova Prática:
5.2.1 – A Prova Prática será realizada apenas pelos candidatos aprovados na prova escrita para o cargo de
Motorista, de acordo com as instruções abaixo:
5.2.2 – A prova prática será eliminatória e valerá 100 (cem) pontos, sendo que o candidato deve obter pelo
menos 50 (cinqüenta) pontos para ser aprovado. O dia, local e horário serão divulgados por edital.
5.2.3 – O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local designado para a Prova Prática, com 30
(trinta) minutos de antecedência do horário agendado, portando carteira de habilitação (categoria D), em bom
estado de conservação.
5.2.4 – O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização das provas como justificativa de
ausência. O não comparecimento por qualquer motivo será considerado como desistência do candidato,
resultando em sua eliminação do Concurso Público. Igual sanção será aplicada ao candidato que chegar após o
fechamento dos portões.
5.2.5 – Assinada a lista de presença, o candidato deverá permanecer no local e aguardar a orientação da
Comissão do Concurso.
5.2.6 – A Prova Prática será realizada apenas pelos candidatos que forem aprovados na prova escrita, até a
décima quinta colocação. Os candidatos empatados nessa colocação também realizarão as Provas Práticas. Os
candidatos da décima sexta colocação (inclusive) em diante estarão automaticamente eliminados do concurso.
Para apuração da colocação do candidato, no tocante a convocação para as provas práticas, serão utilizados os
critérios do item 9 deste edital.
5.2.7 – Será valorizada a capacidade teórica-prática do candidato, que deverá responder a questões e realizar
tarefas sob a orientação dos avaliadores. Na prova prática para o cargo de Motorista, os candidatos deverão
manobrar, dirigir e bascular um caminhão caçamba e manobrar e dirigir ônibus ou micro-ônibus, sendo um dos
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seguintes modelos: Caminhão Basculante Ford Ref. 1722 E – Placa: IQN 1431; Micro-ônibus (COMIL BELO)Placa: ILT 2039. Veículos reservas: Caminhão Basculante Ford CARGO 1319 (13 PBT) – Placa: IWO 8678;
Ônibus VW 15 190 EOD E HD ORE 48 P/186CV – Placa: 1623. As tarefas propostas acima poderão sofrer
alterações, a critério da Banca Examinadora, caso ocorram motivos excepcionais.
5.2.8 – Nas provas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a
responsabilidade do Município, poderá ser procedida, a critério do avaliador, a imediata exclusão do candidato
que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los.
5.2.9 – Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da prova, que será fixado pela Banca
Examinadora, considerando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho satisfatório dos
testes, por parte dos candidatos.
5.2.10 – Os candidatos serão liberados somente após a realização de sua prova. Portanto, os candidatos devem
vir preparados para passar várias horas no local, sem qualquer tipo de comunicação externa.
5.2.11 – No local da prova prática, não serão permitidos nenhum tipo de consulta, uso de equipamentos de rádio
do tipo “walk-man” ou similar e de telefones celulares.
5.3 – A Prova de Títulos:
A Prova de Títulos será de caráter classificatório, sendo valorizada de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, sendo
avaliados somente títulos da área de formação específica ou relacionada ao cargo, conforme os seguintes
critérios:
5.3.1 – Para os cargos de Pedagogo e Fiscal Sanitário Ambiental:
Titulo

Pontos

Máximo de
pontos

I – Cursos específicos
a) Especialização

3,00

b) Mestrado

7,00

c) Doutorado

10,00

10,00

II – Participação em cursos, jornadas, encontros, seminários, congressos, fórum e simpósios.
a) de 40 a 69h

0,50

b) de 70h a 99h

1,00

c) de 100h a 129h

1,50

d) de 130h ou mais

2,00

10,00

Total

-

20,00

Observações referentes ao ITEM I DA TABELA ACIMA:
a) Serão pontuados somente os diplomas ou certificados que estiverem relacionados à área de atuação.
b) Será avaliado, por candidato, apenas 01 (um) título para Doutorado, 01 (um) título para Mestrado, ou de
01 a 02 (um a dois) para a Especialização, tendo em vista que o item 1 da Prova de Títulos terá a
pontuação máxima de 10 (dez) pontos. Os títulos deverão ter a seguinte definição: diploma ou
certificado. Não serão aceitos atestados, atestados de matrícula ou declarações de conclusão do curso.
Os cursos serão pontuados, apenas, mediante a apresentação do diploma ou do certificado de
conclusão.
c) Os diplomas ou certificados referentes aos Cursos Específicos, serão pontuados apenas no item 1 da
tabela acima.
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Observações referentes ao ITEM II DA TABELA ACIMA:
a) Serão pontuados somente os certificados ou atestados que estiverem relacionados à área de atuação.
b) Serão avaliados apenas 02 (dois) títulos para cada uma das letras (a, b, c, d) do item 2 da tabela acima,
sendo considerados válidos somente os títulos datados desde 1° de janeiro de 2013, respeitando o
máximo de 10 (dez) pontos permitidos para o item. Os títulos deverão ter a seguinte definição: certificado
ou atestado.
c) As cargas horárias dos títulos não poderão ser somadas para obtenção de pontuação maior (exemplo:
somar 10 títulos de 4 horas cada, para obter pontuação referente a título de 40 horas).
d) Não serão pontuados certificados ou atestados de atividades, em que o candidato atuou como:
estagiário, monitor, na apresentação de trabalhos, na participação em projeto de pesquisa, como
palestrante, docente, como organizador ou membro da organização de eventos. Não serão pontuados
tempo de serviço, cursos de informática e de língua estrangeira.
e) O título que tiver a carga horária expressa em dias ou meses, será pontuado conforme os seguintes
critérios: 01 (um) dia igual a 04 (quatro) horas e 01 (um) mês igual a 80 (oitenta) horas.
f) Os certificados ou atestados referentes a cursos EAD, serão pontuados se tiverem o registro de órgãos
ou instituições legalmente registrados nos sistemas educacionais.

5.3.1- Das orientações para a entrega dos títulos:
5.3.1.1 – Data para entrega dos títulos: os candidatos deverão entregar, em dia, local e horário a serem
divulgados no Edital de Divulgação da Homologação do Resultado das Provas Escritas, fotocópia dos títulos
(frente e verso) acompanhados dos originais para serem autenticados no momento da entrega.
5.3.1.2 – Juntamente com as fotocópias o candidato deverá apresentar (em duas vias) uma relação dos mesmos
constando: nome do candidato, número da inscrição, cargo pretendido e a relação numerada dos títulos,
especificando título do evento e carga horária, conforme o Anexo IV. As duas vias serão rubricadas pela pessoa
que recebeu os títulos. Uma das cópias ficará com o candidato como comprovante de entrega, e a outra será
entregue junto com os títulos.
5.3.1.3 – Certificados sem carga horária definida não receberão pontuação.
5.3.1.4 – Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas e entrelinhas.
5.3.1.5 – O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do
documento comprobatório da alteração sob pena de não receber pontuação nos títulos com nome diferente da
inscrição e/ou identidade.
5.3.1.6 – Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato,
bem como encaminhamento de mais de uma cópia de um mesmo título, com o fim de obter dupla pontuação,
será anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do
concurso.

6 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
6.1 – O Gabarito Oficial será divulgado a partir das 17 horas do primeiro dia útil subseqüente ao da aplicação
das Provas Escritas, conforme item 3 deste Edital.
6.2 – As datas de divulgação dos demais resultados serão marcadas posteriormente, conforme o item 3 deste
Edital.
6.3 – Os resultados das análises dos pedidos de recurso deste Concurso Público serão divulgados, conforme
o item 3 deste Edital, sempre no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil, subseqüente ao do
término do prazo do respectivo pedido.
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6.4 – Se houver necessidade de sorteio para desempate de dois ou mais candidatos, o mesmo será realizado,
em data e local a serem divulgados posteriormente.
6.5 – Os resultados finais deste Concurso Público serão divulgados, conforme o item 3 deste Edital, tão logo
terminem todos os prazos definidos neste edital.

7 – DO PRAZO PARA RECURSOS:
7.1 – O candidato poderá interpor recurso referente:
7.1.1 – Às Inscrições não-homologadas, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do Edital de
Homologação das Inscrições.
7.1.2 – Ao Gabarito Oficial e às Questões Objetivas, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do
Edital e Divulgação do Gabarito Oficial.
7.1.3 – Aos Resultados das Provas Escritas, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do Edital do
Resultado das Provas Escritas.
7.1.4 – Ao Resultado da Prova Prática, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do Edital de
Resultado da Prova Prática.
7.1.5 – Ao Resultado da Prova de Títulos, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do Edital de
Resultado da Prova de Títulos.
7.2 – Os Recursos deverão ser dirigidos à Banca Examinadora do Concurso Público, mediante requerimento
encaminhado através de protocolo, que deverá ser realizado na sede da Prefeitura Municipal, (utilizar o
formulário do Anexo III), contendo:
a) Nome completo e número de inscrição do candidato;
b) Indicação do Concurso Público e cargo a que concorre;
c) Indicação da matéria da prova e/ou das questões envolvidas;
d) Objeto do pedido e exposição de argumento com fundamentação circunstanciada.
7.3 – Não serão considerados os pedidos de revisão formulados fora do prazo e/ou que não contenham os
dados do subitem 7.2 deste edital.
7.4 – Não serão aceitos pedidos de revisão interpostos por fac-símile (fax), telegrama, internet, ou por qualquer
outro meio que não o especificado neste edital.
7.5 – Durante o prazo para Recurso referente ao subitem 7.1.2, será dada ao candidato, vista das provaspadrão, sob fiscalização, e não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das provas, seja por meio
fotográfico ou xerográfico.
7.6 – Fica expressamente vedado aos candidatos, no recinto de vistas das provas-padrão e durante o
processamento deste trabalho, estabelecerem discussões orais em torno das questões ou critérios de correção e
julgamento, bem como formularem reclamações sobre tais assuntos aos servidores encarregados do aludido
serviço.
7.6 – Somente serão deferidos os pedidos de revisão que comprovarem que houve erro da Banca Examinadora
e/ou atribuições de notas diferentes para soluções iguais.
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7.7 – Os pontos relativos à questão eventualmente anulada pela Banca Examinadora do Concurso, serão
atribuídos a todos os candidatos que realizaram a mesma prova. No caso de haver alteração no Gabarito Oficial,
todas as grades de respostas serão novamente corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial definitivo.

8 – DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
8.1 – Será considerado APROVADO no Concurso Público, o candidato que obtiver 50 (cinqüenta) pontos ou
mais na Prova Escrita para todos os cargos, com exceção dos candidatos ao cargo de Motorista, que deverão
obter também 50 (cinqüenta) pontos ou mais na prova prática.
8.2 – Serão classificados somente os candidatos aprovados e a respectiva classificação observará a ordem
numérica decrescente da pontuação individualmente alcançada, considerando-se classificado em 1º lugar o
candidato que obtiver maior soma de pontos e, nesta ordem, os candidatos serão convocados para ingresso no
Quadro Geral de Servidores da Prefeitura Municipal de Morro Reuter.
8.3 – A aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato a convocação imediata, mas apenas a
expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, ficando a concretização deste ato condicionada à
necessidade e possibilidade do Município de Morro Reuter.
8.4 – A pontuação final dos candidatos:
8.4.1 – Para o cargo de Motorista será igual à média ponderada da pontuação obtida na Prova Escrita e na
Prova Prática, sendo que a Prova Escrita terá peso 01 (um) e a Prova Prática terá peso 02 (dois). Equação para
cálculo da pontuação final: Pontuação Final = ((PPE x 1) + (PPP x 2)) / 3, onde: PPE: Pontuação Prova Escrita e
PPP: Pontuação Prova Prática.
8.4.2 – Para os cargos de Pedagogo e Fiscal Sanitário Ambiental: será igual à soma dos pontos obtidos na
Prova Escrita e na Prova de Títulos.
8.4.3 – Para os demais cargos: será igual à soma dos pontos obtidos na Prova Escrita.

9 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Em caso de EMPATE na classificação, terá preferência o candidato que tiver:
a) Maior idade, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 27, da Lei n.º 10.741/03 - Estatuto do Idoso;
b) Maior nota na Prova Prática (quando houver);
c) Maior nota na Prova de Legislação e Conhecimentos Específicos;
d) Maior nota na Prova de Fundamentos de Educação (quando houver);
e) Maior nota na Prova de Língua Portuguesa;
f) Maior nota na Prova de Conhecimentos Gerais (quando houver);
g) Sorteio Público.

10 – DO PROVIMENTO DOS CARGOS:
10.1 – O provimento dos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
10.2 – O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Setor de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Morro Reuter – RS.
10.3 – O candidato convocado terá o prazo de 10 (dez) dias para tomar posse, contados da data da publicação
do ato de nomeação, podendo o Município prorrogá-la a pedido por mais 10 (dez) dias. Caso não ocorra, o
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candidato perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de convocar o próximo candidato
por ordem de classificação.
10.4 – O candidato que não desejar assumir de imediato poderá, mediante requerimento no protocolo da
prefeitura, solicitar postergação, para passar para o final da lista dos aprovados, para concorrer, observada
sempre a ordem de classificação e a validade do Concurso Público, a novo chamamento.
10.5 – O candidato que não aceitar assumir o cargo, quando chamado pela segunda vez, será eliminado do
Concurso Público.
10.6 – O Concurso Público em questão tem validade de 02 (dois) anos a partir da data de homologação dos
resultados finais, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, a critério da Administração do Município de
Morro Reuter.
10.7 – Ficam advertidos os candidatos habilitados e classificados, de que, no caso de nomeação, a posse no
cargo só lhes será deferida se exibirem provas de:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou ter nacionalidade portuguesa (neste caso deverá estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do § 1º, do art. 12, da Constituição
Federal);
b) possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse.
c) residir na microárea em que for atuar, no momento da posse. Serão considerados como comprovante de
residência fotocópia de conta de água, luz, telefone ou bloco de produtor rural, contrato de
arrendamento/parceria, que deverão ser apresentados juntamente com declaração do candidato autenticada
em cartório de que reside no local indicado no comprovante. Caso o comprovante não esteja em nome do
candidato, este deverá apresentar, além da cópia do comprovante e a declaração do candidato, uma
declaração do titular da correspondência/contrato que contenha o endereço de domicilio do candidato
(somente para o cargo de Agente Comunitário de Saúde);
d) fazer, com aproveitamento satisfatório, curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário
de Saúde, a ser ministrado pelo Município de Morro Reuter após o resultado final do Concurso Público
(somente para o cargo de Agente Comunitário de Saúde);
e) possuir escolaridade e exigências mínimas exigidas em cada cargo, inclusive com registro em vigor no órgão
de classe, conforme o quadro do item 1 deste edital (quando for o caso), na data da posse;
f) possuir carteira nacional de habilitação – categoria D (somente para o cargo de Motorista). Os candidatos
deverão apresentar a CNH na data da prova prática;
g) comprovação de isenção de multas de trânsito nos últimos 12 (doze) meses (somente para o cargo de
Motorista);
h) título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
i) estar em dia com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);
j) cadastro das Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Federal (CPF);
k) certidão de Nascimento e/ou Casamento;
l) 02 (duas) fotos (3x4), recente e sem uso prévio.
m) declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública;
n) apresentar, no caso de deficiente físico, atestado médico em receituário próprio da deficiência de que é
portador, especificando claramente a deficiência, nos termos da Classificação Internacional de Doenças
(CID);
o) estar em gozo dos direitos civis e políticos;
p) ser considerado apto em inspeção de saúde de caráter eliminatório, a ser realizada por profissionais do
Quadro de Pessoal do Município de Morro Reuter e/ou instituições especializadas, credenciadas pelo
Município de Morro Reuter, podendo, ainda, serem solicitados exames complementares, às expensas do
candidato, a ser determinado pelo Serviço Médico do Município.
q) declaração de bens;
r) alvará de folha corida;
s) demais documentos solicitados pelo Departamento de Pessoal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 023/2018 – MUNICÍPIO DE MORRO REUTER
pág. 13
ORGANIZAÇÃO: PREMIER CONCURSOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MORRO REUTER
10.8 – A não apresentação dos documentos acima na ocasião da posse, implicará na impossibilidade de
aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes de sua inscrição no
Concurso Público.

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1 – É vedado aos candidatos a anexação de documentos após os prazos especificados.
11.2 – A inaptidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificadas posteriormente,
eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
11.3 – Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos pela
Administração do Município de Morro Reuter, em conjunto com a PREMIER Concursos Ltda, empresa
responsável pela elaboração do Concurso Público.
11.4 – Qualquer irregularidade ou ilegalidade eventualmente ocorrida neste Concurso Público poderá ser
denunciada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado.
11.5 – Os itens do 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 a
prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
11.6 – Faz parte do presente Edital:
Anexo I – Síntese das atribuições dos cargos.
Anexo II – Programas e referências bibliográficas.
Anexo III – Formulário para entrega de recursos.
Anexo IV – Formulário para entrega de títulos.

Morro Reuter, 06 de abril de 2018.

CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO
Prefeita Municipal
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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2018
ANEXO I
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividade que envolve visitações domiciliares, com atendimentos básicos.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Estimular continuamente a organização comunitária; Participar da vida da
comunidade principalmente através das organizações, estimulando a discussão das questões relativas à
melhoria de vida da população; Fortalecer elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; Informar
aos demais membros da equipe de saúde da disponibilidade necessidades e dinâmica social da comunidade;
Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde; Registrar nascimentos, doenças de
notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos; Cadastrar todas as famílias da sua
área de abrangência; Identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos de sua área de
abrangência, através de visitas domiciliares; Atuar integrando as instituições governamentais e não
governamentais, grupos de associações da comunidade (parteiras, clube de mães, etc.); Executar dentro do seu
nível de competência, ações e atividades básicas de saúde: Acompanhamento de gestantes e nutrizes. Incentivo
ao aleitamento materno. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Garantia do
cumprimento do calendário da vacinação e de outras vacinas que se fizerem necessárias. Controle das doenças
diarréicas. Controle da Infecção Respiratória Aguda (IRA). Orientação quanto a alternativas alimentares.
Utilização da medicina popular. Promoção das ações de saneamento e melhoria do meio ambiente.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Outras: Atender ao recrutamento fora do expediente normal de trabalho.

CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO (A)
PADRÃO DE VENCIMENTO: 13
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem nos estabelecimentos
públicos Municipais.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções de
enfermagem; prestar assistência a pacientes hospitalizados; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; ministrar
remédios; responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; velar pelo bem estar físico
e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material nas áreas de enfermagem; prestar socorros
de urgência; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar os serviços de higienização de pacientes;
providenciar no abastecimento de material de enfermagem e médico; supervisionar a execução das tarefas
relacionadas com a prescrição alimentar; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados; participar de
programas de educação sanitária; participar do ensino em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares de
enfermagem; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas
no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Outras: Atender ao recrutamento fora do expediente normal de trabalho.

CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL SANITÁRIO AMBIENTAL
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e monitorar as
atividades efetivas ou potencialmente poluidores, causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além
das utilizadoras de bens naturais, fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente;
fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos públicos e a população em geral no que diz
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respeito às alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; revisar e lavrar autos de infração
e aplicar multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; requisitar, aos entes públicos ou
privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e
fiscalização; programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área
ambiental; analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e
fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos de
controle, regulação e fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de adequação, aprimoramento e
modificação da legislação ambiental do Município; verificar a observância das normas e padrões ambientais
vigentes; proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através do processo competente;
instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de licença de regularização
ambiental; emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria ambiental; dirigir veículos da
municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, mediante autorização da autoridade
administrativa; fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante fiscalização
permanente; lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação de multa;
interdição do estabelecimento; apreensão de bens e mercadorias; cumprimento de diligências; informações e
requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão e concessão; 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, executar outras tarefas
correlatas.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO GERAL
PADRÃO DE VENCIMENTO: 14
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência médica-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças
do corpo humano; fazer inspeção de saúde na clientela.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer
diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo
humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado;
preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; preencher as fichas dos
doentes, atendidos a domicílio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; examinar clientes para fins
de licença, fazer inspeção médica para fins de ingresso; fazer visitas domiciliares, emitir laudos; fazer
diagnósticos e recomendar a terapêutica; prescrever regimes dietéticos; encaminhar casos especiais a setores
especializados; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal;
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÃO DE TRABALHO:
Outras: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; uso
de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Município; sujeito a serviço externo.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO DO ESF (ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA)
PADRÃO DE VENCIMENTO: 14
ATRIBUIÇÕES
a) realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;
b) executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, adolescente, adulto e
idoso;
c) realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF); e, quando necessário, no
domicílio e/ou demais espaços comunitários;
d) realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia,
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínicas-cirúrgicas e procedimentos para fins diagnósticos;
e) aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
f) fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde
mental, etc.;
g) encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência;
h) indicar internação hospitalar;
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i) verificar e atestar óbito;
j) emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
k) contribuir e participar das atividades de Educação permanentes dos Agentes Comunitários de Saúde,
Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Consultório Odontológico e do Técnicos em higiene Dental;
l) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;
m) executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário de trabalho: em turno integral de acordo com as necessidades da instituição, podendo haver trocas
de atendimento, mediante organização administrativa.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
PADRÃO DE VENCIMENTO: 15
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência médica-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças
da mulher; fazer inspeção de saúde na clientela.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, procedendo a exame clínico
geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o
peso da gestante; dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas médicas
das clientes; auxiliar quando necessário, a maternidade e o bem estar fetais; atender puerpério; dar orientação
relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro
especialista; prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde pública; exercer
censura sobre produtos médicos, de acordo com a sua especialidade; participar de juntas médicas; implantar o
programa de saúde da mulher; realizar partos e cirurgias, executar outras tarefas semelhantes.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO
PADRÃO DE VENCIMENTO: 11
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividade de nível superior, de grande complexidade, relacionada com a biologia e
patologia animal, a defesa sanitária, produção e desenvolvimento da pecuária e a fiscalização de produtos de
origem animal.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Orientar e desenvolver programas que envolvam práticas concernentes a defesa
sanitária animal tacante as doenças de animais transmissíveis ao homem; exercer a clínica veterinária em todas
as suas modalidades; fazer inspeção sob ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizem de
produtos de origem animal; realizar outros trabalhos ligados a biologia geral, a zoologia; á zootecnia, bem como
a bromatologia animal; fazer cumprir as normas de padronização e classificação dos produtos de origem animal;
participar de padronização de normas, métodos e técnicas de inquérito epidemológico de zoonoses de interesse
para a saúde humana, bem com inquéritos relativos as crenças de origem bacteriana ou virótica; participar do
planejamento e execução de atividades dirigidas a erradicação de zoonoses; promover medida de controle
contra brucelose, tuberculose, febre e outras doenças; orientar e coordenar os serviços de política sanitária
animal; fazer exames, diagnósticos e aplicações de terapêutica médica e cirurgia veterinária; atestar sanidade
animais e de produtos de origem animal em suas fontes de produção ou de manipulação; realizar estudos de
trabalhos científicos de patologia animal, em laboratórios ou outras instituições do Estado; controlar as condições
higiênicas de estabelecimentos que tratem e preparem alimentos de origem animal; estudar as implicações
econômicas das doenças dos animais; participar da execução de programas de extensão rural com vistas a
utilização dos conhecimentos sobre patologia animal obtidos pela pesquisa; aplicar normas e padrões
relacionados com:
- Fiscalização e controle do ponto de vista sanitário dos animais importados ou a serem exportados;
- Premunição de animais;
- Trabalhos de laboratório e escritório, relativos aos diagnósticos de problemas zoosanitários;
- Controle da eficiência de produtos de uso médico veterinário;
- Trabalhos de escritório e de campo, relativos as campanhas de erradicação, controle e prevenção das
doenças dos animais;
- Emitir laudos e pareceres em matéria de sua especialidade, prestar assessoramento a autoridade em
assuntos de sua competência; orientar, coordenar, supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes
auxiliares; executar outras tarefas semelhantes.
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CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA
PADRÃO DE VENCIMENTO: 05
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Dirigir e conservar veículos automotores do município.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir automóveis, caminhões, ambulâncias, ônibus, e outros veículos destinados ao
transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço do dia; manter os
veículos em perfeitas condições de funcionamento, fazendo os reparos de urgência, quando possível e
necessário fazê-los mesmo, ou solicitar o reparo ao setor competente para fazê-lo; zelar pela conservação e
limpeza dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustível, água e
lubrificantes, bem como verificar pneus e acessórios; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no
funcionamento do veículo; conferir documentos do veículo e providenciar, mediante protocolo a sua atualização;
preencher devidamente a planilha de uso do veículo especificando quilometragem e itinerário, com horários de
saída e retorno; no caso de deslocamentos a serviço do município, o motorista deverá providenciar na correta
entrega de documentos e materiais ou objetos, ou a conferência dos mesmos, quando na sua retirada, dirigir
com o cuidado e prudência necessários a evitar multas sendo o motorista responsável pelas mesmas, dentro de
suas atribuições legais, qual seja, a correta condução e manutenção do veículo, bem como, auxiliar na carga e
descarga com o devido zelo, de materiais, objetos e pessoas. No caso de motorista de ambulância, dirigir a
mesma com o cuidado no transporte do paciente; facilitar o trabalho em equipe, Ter boa comunicação e iniciativa
e tratar com urbanidade as pessoas atendidas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Outras: Sujeito ao trabalho noturno, aos sábados, domingos e feriados, conforme plantões e sobreaviso.

CATEGORIA FUNCIONAL: PEDAGOGO
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar atividades específicas de planejamento, administração, supervisão escolar e
orientação educacional no âmbito da Rede Municipal de Ensino.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: "ATIVIDADES COMUNS" - assessorar no planejamento da educação municipal;
propor medidas visando ao desenvolvimento das aspectos qualitativos do ensino; participar de projetos de
pesquisa de interesse do ensino; participar na elaboração, execução e avaliação de projetos de treinamento,
visando a atualização do Magistério; integrar o colegiado escolar, atuar na escola, detectando aspectos a serem
redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na identificação de causas e na busca de
alternativas e soluções; participar da elaboração do Plano Global da Escola, do Regimento Escolar e das Grades
Curriculares; participar da distribuição das turmas e da organização da carga horária; acompanhar o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; participar das atividades de caracterização da clientela
escolar; participar da preparação, execução e avaliação de seminários, encontros, palestras e sessões de
estudo, manter-se atualizado sobre a legislação do ensino, prolatar pareceres; participar de reuniões técnicoadministrativo-pedagógicas na escola e nos demais órgãos da Secretaria Municipal de Educação; integrar
grupos de trabalho e comissões; coordenar reuniões específicas; planejar, junto com a direção e professores a
recuperação de alunos; participar no processo de integração família-escola-comunidade; participar da avaliação
global da escola; exercer função de diretor ou vice-diretor quando nela investido. "NA ÁREA DA ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL" - elaborar o Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional, a partir do Plano Global da
Escola; assistir as turmas realizando entrevistas e aconselhamentos, encaminhando, quando necessário, a
outros profissionais; orientar o professor na identificação de comportamento divergentes dos alunos, levando e
selecionando em conjunto, alternativas de solução a serem adotadas; promover sondagem de aptidão e
oportunizar informação profissional; participar da composição, caracterização e acompanhamento das turmas e
grupos de alunos; integra o processo de controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente às
escolas; sistematizar as informações coletadas necessárias ao conhecimento global ou educando; executar
tarefas afins. "NA ÁREA DE SUPERVISÃO ESCOLAR" - coordenar a elaboração do Plano Global de Escola;
coordenar a elaboração do Plano Curricular; elaborar o Plano de Ação de Serviço de Supervisão Escolar, a partir
do Plano Global da Escola; orientar e supervisionar atividades e diagnósticos, controle e verificação do
rendimento escolar; assessorar o trabalho docente quanto à métodos e técnicas de ensino; assessorar a direção
na tomada de decisões relativas ao desenvolvimento do Plano Curricular; acompanhar o desenvolvimento do
trabalho escolar; elaborar e acompanhar o cronograma das atividades docentes; dinamizar o currículo da escola;
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colaborar com a direção no processo de ajustamento do trabalho escolar às exigências do meio; coordenar
conselhos de classe; analisar o histórico escolar dos alunos com vistas a adaptações, transferências,
reingressos e recuperações; integrar o processo de controle das unidades escolares atendendo direta ou
indiretamente as escolas, estimular e assessorar a efetivação de mudanças no ensino; executar tarefa afins. "NA
ÁREA D ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR" - assessorar a direção da escola na definição de diretrizes de ação, na
aplicação da legislação referente ao ensino e no estabelecimento de alternativas de integração da escola com a
comunidade; colaborar com a direção da escola no que for pertinente a sua especialização; assessorar a direção
dos órgãos de administração do ensino na operacionalização de planos, programas e projetos; executar tarefas
afins. "NA ÁREA DO PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO" - assessorar na definição de políticas, programas e
projetos educacionais; compatibilizar planos, programas e projetos das esferas federal e mundial; participar da
elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos; assessorar na definição de alternativas de ação; executar
tarefas afins.

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PADRÃO DE VENCIMENTO: 07
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a assistência
complementar a clientes e o desenvolvimento de ações de enfermagem sob supervisão e orientação do
enfermeiro ou médico.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Atuar na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas,
respeitando os preceitos éticos e legais; participar, como integrante da Sociedade, das ações que visem
satisfazer as necessidades de saúde da população; assegurar ao cliente uma Assistência de Enfermagem livre
de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; identificar a estrutura e organização do sistema
de saúde vigente; aplicar normas de biossegurança; aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e
ambiental; interpretar e aplicar normas do exercício Profissional e princípios éticos que regem a conduta do
profissional de saúde; auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em
programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção; preparar clientes para consultas
através de triagem e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; colher e/ou auxiliar
o cliente na coleta de material para exames de laboratório; encaminhando-o da forma correta para o transporte
até o destino; realizar exames e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de
enfermagem; orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de
medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; verificar os sinais vitais e as condições gerais
dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; preparar e administrar medicações por via oral,
tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão
do Enfermeiro; cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; realizar a movimentação e o
transporte de clientes de maneira segura; auxiliar e realizar os atendimentos de urgência e emergência; realizar
controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios
e controle estatístico; efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da
farmácia, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente; controlar materiais, equipamentos
e medicamentos sob sua responsabilidade; manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando
pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; executar atividades de limpeza,
desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; propor a
aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados; auxiliar paciente
na administração da dieta oferecida quando necessário e por meios enterais; realizar curativos e manter local de
curativos organizado e completo com materiais e medicamentos; realizar testagem de equipamentos de urgência
como monitores, cardioversores e bomba de infusão; administrar oxigênio terapia conforme prescrição médica;
auxiliar médicos e enfermeiros em procedimentos; auxiliar na preparação do corpo após o óbito; participar de
programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática; realizar registros de cuidados conforme rotinas do serviço; executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. (NR LM 1.802/2018)
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Outras: O exercício da função poderá determinar a prestação de serviços extraordinários, a noite, sábados,
domingos e feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município.
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM DE ESF
PADRÃO DE VENCIMENTO: 7A
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem na Unidade Municipal de
Saúde ou estabelecimentos públicos Municipais.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: a) Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e
legais; b) Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do
planejamento de ações traçado pela equipe; c) Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem,
exames e tratamentos nas Unidades de Saúde da Família; d) Zelar pela limpeza e ordem do material, de
equipamentos e de dependências das Unidades de Saúde da Família, garantindo o controle de direção; e)
Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; no
nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; f)
Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e as famílias de risco, conforme
planejamento das Unidades de Saúde da Família. g) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são
responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e
epidemiológicas. h) Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela
população está exposta. i) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento
dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde. j) Executar, de acordo com a qualificação de
cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do
ciclo da vida. k) Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto
e de respeito. l) Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. m) Resolver os problemas de saúde no
nível de atenção básica. n) Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e
contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. o) Prestar
assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma continuada e racionalizada. p)
Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. q) Promover ações intersetoriais e
parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade, para o enfrentamento conjunto dos
problemas identificados. r) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de
cidadania, de direito à saúde e a suas bases legais. s) Incentivar a formação e/ou participação ativa da
comunidade nos conselhos locais de saúde. t) Auxiliar na implantação nacional de saúde. u) Executar outras
tarefa afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Outras: Atender ao recrutamento fora do expediente normal de trabalho.
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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2018
ANEXO II
PROGRAMAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OBS.1: As regras do novo acordo ortográfico serão aplicadas neste Concurso Público.
OBS. 2: Para a elaboração das Provas serão consideradas todas as alterações nas legislações elencadas no
edital até a data de publicação deste Edital.
GRUPO 1
1.1 – QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
1.1.1 - Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde
Programa: Leitura, interpretação, compreensão e estruturação de textos. Noções gerais de gramática. Estrutura
e formação de palavras. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras.
Derivação prefixal e sufixal. Sintaxe: frase, oração, período, pontuação, tipos de frases, complementos verbais e
nominais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do acento indicativo da crase.
Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, denotação e conotação; sentido figurado.
Referências Bibliográficas:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 49. ed. S. Paulo: Comp. Editora Nacional,
2008.
FERREIRA, Aurélio B. de H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
1.2 – QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
1.2.1 – Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde
Programa: Para a prova de conhecimentos gerais, as questões serão elaboradas sobre conteúdos que
condizem com nível de formação dos candidatos sobre conhecimentos gerais veiculadas nos meios de
comunicação.
Referências Bibliográficas: Revistas, jornais, rádio e televisão.
1.3 – QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO E DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.3.1 - Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde
Programa: As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre conteúdos
gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de atribuições do cargo, relacionadas no anexo I
deste Edital e contidos nas referências indicadas abaixo.
Referências Bibliográficas:
BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II Capítulo I e Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências;
MORRO REUTER, Lei Orgânica do Município.
MORRO REUTER, Regime Jurídico do Município.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho
do agente comunitário de saúde. 2009. – (Série F. Comunicação e educação em Saúde)
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia prático
do agente comunitário de saúde. 2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
BRASILIA. Ministério da Saúde. Dez passos para uma Alimentação Saudável. Brasília, 2002.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica; Guia Prático do programa Saúde da Família.
Brasília, 2001.
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BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. O agente comunitário de saúde no controle da
dengue. 2009.
BRASILIA. Portaria n°1.886 /1997. Aprova as normas e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde e do Programa de saúde da Família.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Nº 12 (Obesidade). Nº
17 (Saúde Bucal). Nº 19 (Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa). Nº 21 (Vigilância em Saúde). Nº
22(Vigilância em Saúde, Zoonozes). Nº 23 (Saúde da Criança - Nutrição Infantil). Nº 24 (Saúde na Escola).

GRUPO 2
2.1 – QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
2.1.1 - Para o cargo de Pedagogo
Programa: Leitura, interpretação, compreensão e estruturação de textos. Noções gerais de gramática. Estrutura
e formação de palavras. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras.
Derivação prefixal e sufixal. Sintaxe: frase, oração, período, pontuação, tipos de frases, complementos verbais e
nominais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do acento indicativo da crase.
Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, denotação e conotação; sentido figurado.
Referências Bibliográficas:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 49. ed. S. Paulo: Comp. Editora Nacional,
2008.
FERREIRA, Aurélio B.de H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
2.2 – QUESTÕES DE FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO
2.2.1 - Para o cargo de Pedagogo
Programa: Prática educativa. Caracterização; Inter-relações dos elementos transformadores da educação:
sociedade, cultura, conhecimento, organização da prática educativa. Importância do planejamento das ações
educativas e da capacidade de mobilizar os liderados através do conhecimento, da empatia e da transparência
nas relações. Metodologia de Projetos
Referências Bibliográficas:
DELORS, Jacques. Educação um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
MELCHIOR, M.C. O sucesso escolar através da avaliação e da recuperação. 2ª Ed. P. Alegre: Premier, 2004
___________, Avaliação institucional da escola básica. Porto Alegre: Premier, 2004.
MORIM, Edgart . Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Cortez, Brasília: UNESCO, 2001.
PERRENOUD, P. Pedagogia diferenciada. Porto Alegre: ARTMED, 1999.
______________ Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
2.3 – QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO E DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
2.3.1 - Para o cargo de Pedagogo.
Programa: As questões de legislação e conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a
legislação relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos
de atribuições de cada cargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas:
BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II; Título VIII, Capítulo III Seção I e II.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências.
MORRO REUTER. Regime Jurídico do Município.
MORRO REUTER. Lei Orgânica do Município.
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COLL, C. Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Porto
Alegre:
ARTMED, 1998
DANILO. G. Planejamento como prática educativa. São Paulo: Loyola.
HERNÁNDES, Fernando e Ventura, Montserrat. A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho, 5ª Ed.
Porto Alegre: Artmed, 1998.
LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortês, 1990.
MELCHIOR, M.C. Da avaliação dos saberes à construção de competências. 2ª Ed. Porto Alegre: Premier, 2008.
___________ Ação docente na visão sistêmica. Lisboa: Editora Chiado, 2016.
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a Escola. Porto Alegre: Artmed, 2000.

GRUPO 3
3.1 – QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.1 - Para o cargo de Fiscal Sanitário Ambiental
Programa: Leitura, interpretação, compreensão e estruturação de textos. Noções gerais de gramática. Estrutura
e formação de palavras. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras.
Derivação prefixal e sufixal. Sintaxe: frase, oração, período, pontuação, tipos de frases, complementos verbais e
nominais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do acento indicativo da crase.
Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, denotação e conotação; sentido figurado.
Referências Bibliográficas:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 49. ed. S. Paulo: Comp. Editora Nacional,
2008.
FERREIRA, Aurélio B.de H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
3.2 – QUESTÕES DE INFORMÁTICA
3.2.1 - Para o cargo de Fiscal Sanitário Ambiental
Programa: Conceitos básicos de Word 2013; formatar, salvar e visualizar arquivos e documentos; alinhar,
configurar página e abrir arquivos; copiar, mover e localizar texto; destacar listas, personalizar documentos,
Inserir símbolos e imagens, Trabalhar com tabelas, trabalhar com colunas. Conceitos básicos de Excel 2013;
formatar a planilha, números e fórmulas, funções básicas, impressão e gráficos. Trabalhando com arquivos e
pastas, trabalhando com programas, gerenciando janelas, procurando informações no Microsoft Windows 7.
Localizando as informações, Trabalhando com janelas, Navegação com guias, Imprimindo e salvando
informações, Pishing, vírus e outras ameaças no Internet Explorer. Correio eletrônico.
Referências Bibliográficas:
Ajuda do Microsoft Windows 7.
Ajuda do Microsoft Word 2013 e Microsoft Excel 2013.
Ajuda do Internet Explorer.
Manuais básicos sobre o uso dos softwares Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel e
Internet Explorer
VELLOSO, F. DE C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
3.3 – QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
3.3.1 - Para o cargo de Fiscal Sanitário Ambiental
Programa: Na prova de legislação e de conhecimentos específicos as questões serão elaboradas sobre a
legislação relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos
de atribuições de cada cargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
BRASILIA. Constituição Federal de 1988 - Título I e II Capítulo I e II e artigos23; 24; 30; 31; 225.
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MORRO REUTER. Lei Orgânica.
MORRO REUTER. Regime Jurídico Municipal.
o
BRASILIA, Lei n 4771/65 (Código Florestal).
o
BRASILIA, Lei n 9433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos).
BRASILIA, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Política Nacional do Meio Ambiente.
BRASILIA, Lei nº 9.605, de 12/02/1998 – Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente;
BRASILIA, Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
BRASILIA, Lei n.º 9.921, de 27 de julho de 1992 - dispõe sobre gestão de resíduos sólidos;
o
RIO GRANDE DO SUL, Lei n 10.350/94 (Política Estadual de Recursos Hídricos).
o
RIO GRANDE DO SUL, Lei n 11.520/2000 (Código Estadual do Meio Ambiente).

GRUPO 4
4.1 – QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
4.1.1 – Para o cargo de Motorista:
Programa: Leitura, interpretação, compreensão e estruturação de textos. Noções gerais de gramática. Estrutura
e formação de palavras. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras.
Referências Bibliográficas:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 49. ed. S. Paulo: Comp. Editora Nacional,
2008.
FERREIRA, Aurélio B. de H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
4.2 – QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
4.2.1 – Para o cargo de Motorista
Programa: Para a prova de conhecimentos gerais, as questões serão elaboradas sobre conteúdos que
condizem com nível de formação dos candidatos sobre conhecimentos gerais veiculadas nos meios de
comunicação.
Referências Bibliográficas: Revistas, jornais, rádio e televisão.
4.3 – QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO E DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
4.3.1 – Para o cargo de Motorista:
Programa: As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a legislação
relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de
atribuições de cada cargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
BRASILIA. Constituição Federal de 1988 - Título I e Título II.
MORRO REUTER. Lei Orgânica.
MORRO REUTER. Regime Jurídico Municipal. – Lei 1017192
BRASILIA. Código de Trânsito Brasileiro. Lei Federal 9.503, de 23.09.97.
BRASILIA. DENATRAN. Direção defensiva - Trânsito seguro é um direito de todos. São Paulo: 2005. Disponível
em: <http://www.detran.ba.gov.br/noticias/DIRECAO_DEFENSIVA.pdf>.

GRUPO 5
5.1 – QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
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5.1.1 – Para os cargos de Enfermeiro, Médico Clínico Geral, Médico ESF, Médico Ginecologista/Obstetra,
Médico Veterinário, Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem ESF.
Programa: Leitura, interpretação, compreensão e estruturação de textos. Noções gerais de gramática. Estrutura
e formação de palavras. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras.
Derivação prefixal e sufixal. Sintaxe: frase, oração, período, pontuação, tipos de frases, complementos verbais e
nominais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do acento indicativo da crase.
Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, denotação e conotação; sentido figurado.
Referências Bibliográficas:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 49. ed. S. Paulo: Comp. Editora Nacional,
2008.
FERREIRA, Aurélio B.de H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
5.2 – QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO E DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
5.2.1 – Para o cargo de Enfermeiro
Programa: Na prova específica as questões serão elaboradas sobre conteúdos gerais que condizem com a
síntese dos deveres e exemplos de atribuições de cada emprego, relacionadas no anexo I deste Edital, com
base nas referências abaixo relacionadas.
Referências Bibliográficas:
BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II Capítulo I e Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003- Estatuto do Idoso.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências;
MORRO REUTER, Lei Orgânica do Município.
MORRO REUTER. Regime Jurídico do Município.
BRASÍLIA. Resolução COFEN Nº 311/2007 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
BRASÍLIA.HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas
de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. 2004. Disponível em:
BRASÍLIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos deAtenção Básica. Números 12
(Obesidade), 13(Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama), 14 (Prevenção Clínica de Doença
cardiovascular, cerebrovascular erenal crônica), 15 (Hipertensão Arterial Sistêmica), 16 (Diabetes Mellitus), 17
(Saúde Bucal), 18 (HIV/AIDS, hepatites e outrasDST), 19 (Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa), 21
(Vigilância em Saúde), 23 (Saúde da Criança).
BACKES, Dirce Stein; LUNARDI FILHO, Wilson D.; LUNARDI, Valéria Lerch. O processo de humanização do
ambientehospitalar centrado no trabalhador. Rev. esc. enferm. USP [online].2006, v. 40, n. 2, p. 221-227.
Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v40n2/09.pdf.
CINTRA, E.A. e COLS. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo. 2ª ed. S.P.: Atheneu,
2003.
ELLIS, Janice R. e HARTLEY, Célia L. Enfermagem contemporânea – desafios, questões e tendências. Porto
Alegre: ARTMED,2 ED. 1998.
GAS, Beverly Witter Du. Enfermagem Prática. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988 4ª ed.
VEIGA, Deborha. Manual de técnicas de Enfermagem. P. ALEGRE: SAGRA, 1996
KURCGANT, P.; RIZATTO, D. M. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
MOZACHI, N.; SOUZA, V.H.S. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 2. ed. Curitiba: Manual Real, 2005.
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
NETO, Mozart de C.& RIBEIRO, Julia M. V. P. Controle de Infecção Hospitalar. R.Janeiro, Revinter,1999.
PEDUZZI, Marina. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. Rev. Saúde Pública [online]. 2001,
v.35, n. 1, p.103-109. ISSN 0034-8910. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v35n1/4144.pdf>.
ELLIS, Janice R. e HARTLEY, Célia L. Enfermagem contemporânea – desafios, questões e tendências. Porto
Alegre: ARTMED,2 ED. 1998.
5.2.2 – Para o cargo de Médico Clínico Geral
Programa:As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a legislação
relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de
atribuições de cada cargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
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BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II Capítulo I e Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências;
MORRO REUTER. Lei Orgânica do Município.
MORRO REUTER, Regime Jurídico do Município.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Atualizado em 2012
BRASILIA. Ministério da Saúde. Redes de produção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização.
HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção
e gestão em todas as instâncias do SUS.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Manual do programa de imunizações do Ministério da Saúde
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos
de Atenção Básica. Números 12 (Obesidade), 13 (Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama), 14
(Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica), 15 (Hipertensão Arterial
Sistêmica), 16 (Diabetes Mellitus), 17 (Saúde Bucal), 18 (HIV/AIDS, hepatites e outras DST), 19 (Envelhecimento
e Saúde da Pessoa Idosa), 21 (Vigilância em Saúde), 23 (Saúde da Criança)
TRAVASSOS, C.; MARTINS, M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, Fundação Osvaldo Cruz, v.20, supl. 2.
DUNCAN, B.B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. Medicina Ambulatorial. P. A. Artes Médicas.
HARRISON, T. R. Medicina Interna. Rio de Janeiro: McGraw Hill – Interamericana. 13.ed., 1995. vol. 1 e 2.
www.saude.gov.br.
5.2.3 – Para o cargo de Médico ESF
Programa: As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a legislação
relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de
atribuições de cadacargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II Capítulo I e Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências;
MORRO REUTER. Lei Orgânica do Município.
MORRO REUTER, Regime Jurídico do Município.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Atualizado em 2012
BRASILIA. Ministério da Saúde. Redes de produção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização.
HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção
e gestão em todas as instâncias do SUS.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Manual do programa de imunizações do Ministério da Saúde
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos
de Atenção Básica. Números 12 (Obesidade), 13 (Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama), 14
(Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica), 15 (Hipertensão Arterial
Sistêmica), 16 (Diabetes Mellitus), 17 (Saúde Bucal), 18 (HIV/AIDS, hepatites e outras DST), 19 (Envelhecimento
e Saúde da Pessoa Idosa), 21 (Vigilância em Saúde), 23 (Saúde da Criança)
TRAVASSOS, C.; MARTINS, M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, Fundação Osvaldo Cruz, v.20, supl. 2. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2004000800014
DUNCAN, B.B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. Medicina Ambulatorial. P. A. Artes Médicas.
HARRISON, T. R. Medicina Interna. Rio de Janeiro: McGraw Hill – Interamericana. 13. ed., 1995. vol. 1 e 2.
www.saude.gov.br.
5.2.4 – Para o cargo de Médico Ginecologista/Obstetra
Programa: As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a legislação
relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de
atribuições de cada cargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
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BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II Capítulo I e Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências;
MORRO REUTER. Lei Orgânica do Município.
MORRO REUTER, Regime Jurídico do Município.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Atualizado em 2012
BRASILIA. Ministério da Saúde. Redes de produção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização.
HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção
e gestão em todas as instâncias do SUS.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e
Diretrizes. Brasília: 2011.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Manual dos Comitês de Mortalidade Materna, 2007.
BRASILIA. Manual Técnico - Pré-Natal e Puerpério – Atenção qualificada e humanizada, 2005.
BRASILIA. Recomendações para profilaxia da transmissão materno-infantil do HIV e terapia anti-retroviral em
gestantes. Brasília, 2007.
BRASILIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica Caderno de
Atenção Básica - nº 12 - Obesidade); nº 13 - Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama; nº14 Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica; nº 15 - Hipertensão Arterial
Sistêmica; nº 18 - HIV/AIDS, hepatites e outras DST; nº 21 - Vigilância em Saúde.Nº 27 (NASF: Núcleo de Apoio
à Saúde da Família). Nº 28 (Acolhimento de Demanda Espontânea).
FREITAS, F. et al. Rotinas em Ginecologia. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
PASSOS, E.P. et al. Rotinas em infertilidade e contracepção. 1.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
5.2.5 – Para o cargo de Médico Veterinário
Programa: As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a legislação
relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de
atribuições de cadacargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
BRASILIA.Constituição Federal, Título I e II Capítulo I e II.
MORRO REUTER. Lei Orgânica do Município.
MORRO REUTER. Regime Jurídico do Município.
Decreto N° 5.053, de 22.04.04 Aprova o Regulamento de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário e dos
Estabelecimentos que os Fabriquem ou Comerciem.
Instrução Normativa SDA Nº 4, de 19.02.08 Aprova as Normas Técnicas para a Fiscalização da Produção.
Controle, Comercialização, Modo de Utilização de Produtos Uso Veterinário destinados a diagnosticar Doenças
dos Animais.
Instrução Normativa MAPA N° 7, de 10.03.06 Aprova o regulamento técnico para a produção, o controle e o uso
de vacinas e diluentes para uso na avicultura.
Instrução Normativa MAPA nº 10, de 27.04.01 Proíbe do uso de substâncias anabolizantes em bovinos.
Instrução Normativa MAPA nº 11, de 8.06.05 Aprova o Regulamento Técnico para Registro e Fiscalização
De Estabelecimentos que Manipulam Produtos de Uso Veterinário e o Regulamento de Boas Práticas de
Manipulação de Produtos Veterinários .
Instrução Normativa MAPA N° 13, de 03.10.03 Aprova o Regulamento de Boas Práticas de Fabricação de
Produtos de Uso Veterinário e o Glossário.
Instrução Normativa SDA N° 15, de 19.02.04. Aprova a s Normas para produção e controle de qualidade da
vacina contra a brucelose e antígenos para diagnóstico da brucelose.
Instrução Normativa SDA N° 23, de 18.03.02 Aprova o Regulamento Técnico para Produção, Controle e
Emprego de Vacinas Contra o Botulismo.
Instrução Normativa SDA nº 37, de 8.07.99 Produtos dispensados de registro.
Instrução Normativa SDA N° 69, de 13.12.02 Selagem para vacinas contra a raiva dos herbívoros.
Instrução Normativa Interministerial Nº 31, de 09.07.07 Aprova o Regulamento Técnico para pesquisa,
desenvolvimento, produção, avaliação, registro e renovação de licenças, comercialização e uso de vacina contra
a Leishmaniose Visceral Canina.
Portaria SDA nº 48, de 12/05/1997 Aprova como anexo o Regulamento Técnico a ser observado na produção,
no controle eno emprego de antiparasitários de uso veterinário.
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Portaria SDA N° 49, de 12.05.97 Aprova o Regulamento Técnico para Produção, Controle e Emprego de Vacinas
contra o Carbúnculo Sintomático, Gangrena Gasosa, Enterotoxemia e Tétano.
Portaria SDA N° 64, de 18.03.94 Aprova as Instruções sobre Normas para Produção e Controle de
TuberculinaPPD.
Instrução normativa SDA N° 5, de 28.03.12Estabelecer o regulamento técnico de biossegurança para
manipulação do Vírus da Febre Aftosa - VFA.
Portaria Interministerial Nº 1.426, de 11.07.08 Proíbe, em todo o território nacional, o tratamento da leishmaniose
visceral em cães infectados ou doentes, com produtos de uso humano ou produtos não-registrados no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Ato Nº 4, de 24.04.07 Procedimento para Preenchimento e Encaminhamento do Formulário de Solicitação,
Alteração ou Cancelamento de Registro de Produtos de Uso Veterinário.
LONG. R. D. Clínica de Pequenos Animais. São Paulo: Manole, 1997.
ANTUNES, L. M. e ENGEL, A. Agroqualidade: qualidade total na agropecuária. Guaíba: Agropecuária, 1999.
OLIVEIRA, Sérgio J. de. Microbiologia Veterinária. Canoas: ULBRA, 2000.
5.2.6 – Para o cargo de Técnico em Enfermagem
Programa: As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a legislação
relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de
atribuições de cada cargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II Capítulo I e Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências;
MORRO REUTER. Lei Orgânica do Município.
MORRO REUTER, Regime Jurídico do Município.
BRASÍLIA. Resolução COFEN Nº 311/2007 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
BRASILIA. Redes de produção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASILIA. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas
de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília – DF: 2004.
BRASILIA. Manual do programa de imunizações do Ministério da Saúde.
BRASÍLIA. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa de Saúde da Família. Brasília, 2002.
BRASÍLIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Nº 6 (Manual
Técnico para o Controle da Tuberculose). Nº 11 (Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil).
Nº 12 (Obesidade). Nº 14 (Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica). Nº 15
(Hipertensão Arterial Sistêmica). Nº 16 (Diabetes Mellitus). Nº 17 (Saúde Bucal). Nº 18 (HIV/AIDS, hepatites e
outras DST). Nº 19 (Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa). Nº 21 (Vigilância em Saúde). Nº 23 (Saúde da
Criança - Nutrição Infantil). Nº 25 (Doenças Respiratórias Crônicas). Nº 31(Práticas integrativas e
complementares). Nº 33 (Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento).
ALMEIDA, Nébia Maria de. SUS e PSF para Enfermagem. Editora Yendis, 2008
BUSS, Paulo Marchiori. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciênc. saúde coletiva, R. Janeiro, v. 5, n. 1,
2000.
CIANCIARULLO, Tamara I. et al. Saúde na Família e na Comunidade. São Paulo: Robe, 2002
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Diagnóstico de Enfermagem.Yendis - 2010
LIMA, Idelmina Lopes de. e outros. Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, 6.ed. Goiânia: Editora AB,
2000.
5.2.7 – Para o cargo de Técnico em Enfermagem ESF
Programa: As questões de legislação e de conhecimentos específicos serão elaboradas sobre a legislação
relacionada abaixo e sobre os conteúdos gerais que condizem com a síntese dos deveres e exemplos de
atribuições de cada cargo, relacionadas no anexo 1 deste Edital.
Referências Bibliográficas
BRASILIA. Constituição Federal. Título I e II Capítulo I e Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
BRASILIA. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASILIA. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
BRASILIA. Lei nº 7853/89 - apoio as pessoas portadoras de deficiências;
MORRO REUTER. Lei Orgânica do Município.
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MORRO REUTER, Regime Jurídico do Município.
BRASÍLIA. Resolução COFEN Nº 311/2007 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
BRASILIA. Redes de produção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASILIA. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas
de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília – DF: 2004.
BRASILIA. Manual do programa de imunizações do Ministério da Saúde.
BRASÍLIA. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa de Saúde da Família. Brasília, 2002.
BRASÍLIA. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Nº 6 (Manual
Técnico para o Controle da Tuberculose). Nº 11 (Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil).
Nº 12 (Obesidade). Nº 14 (Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica). Nº 15
(Hipertensão Arterial Sistêmica). Nº 16 (Diabetes Mellitus). Nº 17 (Saúde Bucal). Nº 18 (HIV/AIDS, hepatites e
outras DST). Nº 19 (Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa). Nº 21 (Vigilância em Saúde). Nº 23 (Saúde da
Criança - Nutrição Infantil). Nº 25 (Doenças Respiratórias Crônicas). Nº 31(Práticas integrativas e
complementares). Nº 33 (Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento).
ALMEIDA, Nébia Maria de. SUS e PSF para Enfermagem. Editora Yendis, 2008
BUSS, Paulo Marchiori. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciênc. saúde coletiva , Rio.Janeiro, v.5, n.1,
2000
CIANCIARULLO, Tamara I. et al. Saúde na Família e na Comunidade. São Paulo: Robe, 2002
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Diagnóstico de Enfermagem .Yendis - 2010
LIMA, Idelmina Lopes de et.al. Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, 6.ed. Goiânia: Editora AB, 2000.
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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2018
ANEXO III
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE RECURSOS

NOME:

Nº INSC:

CARGO:
Marque com X somente um tipo de recurso, conforme desejado.
( ) Contra o indeferimento da Inscrição
( ) Contra as Questões Objetivas
( ) Contra os Resultados da Prova Prática

( ) Contra o Gabarito Oficial
( ) Contra os Resultados da Prova Escrita
( ) Contra os Resultados da Prova de Títulos

O formulário deve ser preenchido de acordo com o item 7.2 do presente Edital.

Obs: Preencha com letra de forma todos os campos acima e entregue 2 (duas) vias do formulário.
Morro Reuter, _____de______________ de 2018.

_________________________
Assinatura do candidato

_______________________________________
Assinatura do responsável pelo recebimento
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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2018
ANEXO IV
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

NOME:
CARGO:

Nº INSC:

Campos preenchidos pelo candidato
N°

TÍTULO DO EVENTO

Não preencher
N°
HORAS

PONTUAÇÃO

OBS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

________
Morro Reuter, _____de______________ de 2018.
_______________________
Assinatura do candidato

___________________________________
Assinatura do responsável pelo recebimento
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