PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM/SP
Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2021
Organização: Reis & Reis Auditores Associados

ANEXO I – RETIFICADO E CONSOLIDADO
FUNÇÕES PÚBLICAS, VAGAS, VENCIMENTO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS
MÍNIMOS EXIGIDOS, E TAXA DE INSCRIÇÃO.

CÓD

FUNÇÃO

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊN
CIA E
CADASTRO
RESERVA
(CR)

01

Agente Administrativo

01 + CR

02

Agente Comunitário de
Saúde

01 + CR

03

Agente de Combate à
Endemias

01 + CR

04

Agente Operacional

01 + CR

05

Dentista

01 + CR

06

Enfermeiro

01 + CR

07

Enfermeiro ESF
(Estratégia de Saúde da
Família)

01 + CR

08

Motorista

01 + CR

09

Professor de Educação
Básica I – Educação
Infantil

01 + CR

VENCIMEN
TO INICIAL

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

REQUISITOS
MÍNIMOS EXIGIDOS

Ensino
Médio
40H ou
Completo
e
Regime de
R$ 1.204,30
Conhecimentos
Escala de
Básicos de Informática
Trabalho
com Usuário.
40H ou
Ensino
Médio
Regime de Completo
e
R$ 1.550,00
Escala de Residência na área
Trabalho em que for atuar.
Ensino
Médio
40H ou
Completo e Curso de
Regime de
R$ 1.550,00
Formação Inicial ou
Escala de
Curso
Técnico
na
Trabalho
área.
40H ou
Ensino Fundamental
Regime de Incompleto.
R$ 1.100,00
Escala de
Trabalho
Ensino
Superior
Completo
em
R$ 1.661,94
16H
Odontologia e Registro
no CRO-SP.
40H ou
Ensino
Superior
Regime de completo
em
R$ 2.017,27
Escala de Enfermagem
e
Trabalho Registro no Coren/SP
40H ou
Ensino
Superior
Regime de completo
em
R$ 2.725,53
Escala de Enfermagem
e
Trabalho Registro no Coren/SP
40H ou
Ensino Fundamental
Regime de Completo
e
CNH
R$ 1.204,30
Escala de Categoria D.
Trabalho
Licenciatura
de
Graduação plena em
Pedagogia ou Curso
Normal,
em
nível
R$ 16,83
30H/Aulas médio ou superior.
/Hora Aula
Para
atuar
na
Educação
Infantil
deverá contar com
habilitação específica.

1

TAXA DE
INSCRIÇÃO

R$ 38,00

R$ 38,00

R$ 38,00

R$ 29,00

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 29,00

R$ 51,75
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10

Professor de Educação
Básica I – Ensino
Fundamental I – Anos
Iniciais

01 + CR

11

Professor Ensino
Fundamental II – Artes

01 + CR

12

Professor Ensino
Fundamental II –
Ciências Físicas e
Biológicas

01 + CR

13

Professor Ensino
Fundamental II –
Educação Física

01 + CR

14

Professor Ensino
Fundamental II –
Geografia

01 + CR

15

Professor Ensino
Fundamental II - História

01 + CR

16

Professor Ensino
Fundamental II - Inglês

01 + CR

Licenciatura
de
R$ 16,83
Graduação plena em
30H/Aulas
/Hora Aula
Pedagogia ou Normal
superior.
Licenciatura
de
Aulas a
Graduação plena, com
serem
habilitação específica
atribuídas
na área própria, ou
R$ 16,83 em blocos
formação superior em
/Hora Aula – Mínimo
área correspondente,
de 12h/ e
com complementação
Máximo de
nos
termos
da
40h/aulas
legislação vigente.
Licenciatura
de
Aulas a
Graduação plena, com
serem
habilitação específica
atribuídas
na área própria, ou
R$ 16,83 em blocos
formação superior em
/Hora Aula – Mínimo
área correspondente,
de 12h/ e
com complementação
Máximo de
nos
termos
da
40h/aulas
legislação vigente.
Licenciatura
de
Aulas a
Graduação plena, com
serem
habilitação específica
atribuídas
na área própria, ou
R$ 16,83 em blocos
formação superior em
/Hora Aula – Mínimo
área correspondente,
de 12h/ e
com complementação
Máximo de
nos
termos
da
40h/aulas
legislação vigente.
Licenciatura
de
Aulas a
Graduação plena, com
serem
habilitação específica
atribuídas
na área própria, ou
R$ 16,83 em blocos
formação superior em
/Hora Aula – Mínimo
área correspondente,
de 12h/ e
com complementação
Máximo de
nos
termos
da
40h/aulas
legislação vigente.
Licenciatura
de
Aulas a
Graduação plena, com
serem
habilitação específica
atribuídas
na área própria, ou
R$ 16,83 em blocos
formação superior em
/Hora Aula – Mínimo
área correspondente,
de 12h/ e
com complementação
Máximo de
nos
termos
da
40h/aulas
legislação vigente.
Aulas a
Licenciatura
de
serem
Graduação plena, com
atribuídas habilitação específica
R$ 16,83 em blocos na área própria, ou
/Hora Aula – Mínimo formação superior em
de 12h/ e área correspondente,
Máximo de com complementação
40h/aulas nos
termos
da

2

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 51,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM/SP
Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2021
Organização: Reis & Reis Auditores Associados
legislação vigente.
Licenciatura
de
Graduação plena, com
habilitação específica
na área própria, ou
formação superior em
área correspondente,
com complementação
nos
termos
da
legislação vigente.
Licenciatura
de
Aulas a
Graduação plena, com
serem
habilitação específica
atribuídas
na área própria, ou
em blocos
formação superior em
– Mínimo
área correspondente,
de 12h/ e
com complementação
Máximo de
nos
termos
da
40h/aulas
legislação vigente.
Ensino
Médio
40H ou
Completo,
Curso
Regime de
Técnico
em
Escala de
Enfermagem
e
Trabalho
Registro no Coren/SP.
40H ou
Ensino
Médio
Regime
Completo
e
deEscala Conhecimentos
de
Básicos
de
Trabalho
Informática
como
usuário
40H ou
Regime
deEscala Licenciatura
Plena
de
em Pedagogia
Trabalho
40H ou
Regime
Ensino
Médio
deEscala Completo.
de
Trabalho
40H ou
Licenciatura
de
Regime de Graduação
plena
Escala de comhabilitação
Trabalho
específica.

17

Professor Ensino
Fundamental II – Língua
Portuguesa

01 + CR

Aulas a
serem
atribuídas
R$ 16,83 em blocos
/Hora Aula – Mínimo
de 12h/ e
Máximo de
40h/aulas

18

Professor Ensino
Fundamental II Matemática

01 + CR

R$ 16,83
/Hora Aula

19

Técnico em
Enfermagem

01 + CR

R$ 1.375,38

20

Agente de Apoio
Escolar

CR

R$ 1.154,54

21

Monitor de Educação
Infantil

CR

22

Agente Auxiliar de
Creche

CR

23

Professor de Educação
Básica I – Educação
Especial

01 + CR

24

Nutricionista

TOTAL DE VAGAS

R$ 1.593,27

CR

R$ 1.154,54

R$ 16,83
/Hora Aula

R$ 1.593,27

20 + CR

3

40H ou
Regime
deEscala
de
Trabalho

Curso
Superior
Completo
em
Nutrição e incrição
no
Conselho
Profissional.

R$ 51,75

R$ 51,75

R$ 38,00

R$ 38,00

R$ 51,75

R$ 38,00

R$ 51,75

R$ 51,75
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ANEXO II – RETIFICADO E CONSOLIDADO
FUNÇÕES PÚBLICAS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE, QUANTIDADE DE
QUESTÕES E PESO.
FUNÇÕES PÚBLICAS
 Agente Operacional
 Motorista

TIPOS DE PROVAS

Nº
QUESTÕES

Nº DE
PONTOS

PESO

Língua Portuguesa

15

15

01

Matemática

15

15

01

Língua Portuguesa

10

10

01

Conhecimentos
Específicos

20

40

02

Língua Portuguesa

10

10

01

Informática

10

10

01

Conhecimentos
Específicos

30

60

02

Ensino Fundamental
 Agente Administrativo
 Agente Comunitário de Saúde
 Agente de Combate à Endemias
 Técnico em Enfermagem
 Agente de Apoio Escolar
 Agente Auxiliar de Creche

Ensino Médio / Técnico
 Dentista
 Enfermeiro
 Enfermeiro ESF
 Nutricionista
Ensino Superior
(Saúde)
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 Professor de Educação Básica I –
Educação Infantil.
 Professor de Educação Básica I –
Ensino Fundamental I – Anos
Iniciais.

Língua Portuguesa

10

10

01

Informática

10

10

01

Conhecimentos
Pedagógicos e
Específicos

30

60

02

 Professor Ensino Fundamental II –
Artes.
 Professor Ensino Fundamental II –
Ciências Físicas e Biológicas.
 Professor Ensino Fundamental II –
Educação Física.
 Professor Ensino Fundamental II –
Geografia.
 Professor Ensino Fundamental II –
História.
 Professor Ensino Fundamental II –
Inglês.
 Professor Ensino Fundamental II –
Língua Portuguesa.
 Professor Ensino Fundamental II –
Matemática.
 Professor de Educação Básica I –
Educação Especial
 Monitor de Educação Infantil
Ensino Superior
(Educação)
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ANEXO III – RETIFICADO E CONSOLIDADO
CRONOGRAMA
ATIVIDADE

LOCAL

DATA

HORÁRIO

10/12/2021

17h00min.

Publicação da íntegra do Edital

10/12/2021

-

Publicação de Extrato do Edital

24 horas

Abertura do Período para requisição
de isenção da taxa de inscrição

www.reisauditores.com.br

A partir das
17h00min.

Divulgação da lista de pedidos de
isenção deferidos ou indeferidos

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br

Prazo para protocolo de recurso
sobre Indeferimento do Pedido de
Isenção

www.reisauditores.com.br

14/12/2021
e
15/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
e
23/12/2021

24 horas

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br
Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta
dos Municípios

28/12/2021

A partir das
17h00min

Julgamento dos recursos sobre
Indeferimento Pedido de Isenção

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br

13/12/2021
a
29/12/2021

A partir das
09h00min. do
dia 13/12/2021
até às
23h59min. do
dia 29/12/2021

Período de Inscrições VIA INTERNET
dos candidatos ao Processo Seletivo
Público.
Vencimento do boleto dia
30/12/2021

No site www.reisauditores.com.br

05/01/2022

A partir das
17h00min

06/01/2022
e
07/01/2022

24 horas

Divulgação da relação de inscrições e
Listagem de Candidatos que
solicitaram Condições Especiais.
Prazo para protocolo de recurso
sobre as inscrições e solicitação de
condições especiais.
Julgamento recursos sobre as
inscrições e solicitação de condições
especiais.

10/01/2022

A partir das
17h00min.

10/01/2022

A partir das
17h00min.

16/01/2022

-

Realização da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha.

17/01/2022

A partir das
17h00min.

Divulgação dos gabaritos da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha

18/01/2022
e
19/01/2022

24 horas

Divulgação da Planilha indicando o
local e horário de realização das
Provas Objetivas de Múltipla Escolha.

Prazo para protocolo de recurso
sobre os gabaritos da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha.
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Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br
www.reisauditores.com.br
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br
Local e horário de realização: a divulgar dia
10/01/2022
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br

www.reisauditores.com.br
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31/01/2022

A partir das
17h00min.

Divulgação do julgamento dos
recursos sobre os gabaritos da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha,
Divulgação do Gabarito Oficial e
Divulgação do Resultado Provisório.

01/02/2022
e
02/02/2022

24 horas

Prazo para protocolo de recurso
sobre o Resultado Provisório.

www.reisauditores.com.br

08/02/2022

A partir das
17h00min.

Julgamento dos Recursos sobre o
Resultado Geral.

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br

08/02/2022

A partir das
17h00min

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
www.potim.sp.gov.br

Divulgação do Resultado Final
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Definitivo apto à homologação pela
Potim/SP, e nos sites www.reisauditores.com.br
Prefeita Municipal.
www.potim.sp.gov.br
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ANEXO IV – RETIFICADO E CONSOLIDADO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL FUNDAMENTAL



Agente Operacional
Motorista

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODAS AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Interpretação
de Texto; Interpretação de charges e Quadrinhos. Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de
Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo,
Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase,
Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo;
Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição;
Onomatopeia; Uso do porquê.
MATEMÁTICA PARA TODAS AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Conjuntos; Sistema de
Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números
Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números
Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo.
FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO







Agente Administrativo
Agente Comunitário de Saúde
Agente de Combate à Endemias
Técnico em Enfermagem
Agente de Apoio Escolar
Agente Auxiliar de Creche

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODAS AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Leitura e
Literatura; Diferenças entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto:
texto e elementos constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências
discursivas; marcas linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido:
mecanismos de coesão e fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão
sobre o uso da língua; Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos;
Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos
básicos; Acentuação: Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica;
Acentuação gráfica; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais;
Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação
das palavras; Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos;
Sufixos; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos
Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de
Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”;
Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e
análise de Textos; Tipos de Comunicação: Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e
defeitos de um texto; Coesão e coerência Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE AGENTE ADMINISTRATIVO: NOÇÕES
DE INFORMÁTICA: Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns;
dispositivos de armazenagem de dados; propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas,
imagens, sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows:
manipulação de janelas, programas e arquivos; instalação e desinstalação de programas; principais utilitários;
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telas de controle e menus típicos; mecanismos de ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação,
configuração de páginas, impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras,
cabeçalhos, rodapés, anotações e outras funcionalidades de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e
gravação; controle de alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Mala direta. Macros.
Impressão. Criação e manipulação de formulários. MS Word 2007 BR ou superior. Planilhas: criação,
manipulação de dados, fórmulas, cópia e recorte de dados, formatação de dados e outras funcionalidades para
operação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. Importação e exportação de dados.
Proteção de dados e planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: conceitos gerais e funcionamento.
Endereçamento de recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e
criptografia; tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas
principais funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. E-mail:
utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. Transferência de arquivos e dados:
upload, download, banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. Conexão de computadores em rede: WiFi, rede local, características e aplicações. ESPECÍFICOS: Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de
Potim/SP; Lei Complementar nº 079/2019 - dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município
de Potim, e alterações posteriores; Lei Complementar nº 081/2019 – Plano de Carreiras e Salário, e alterações
posteriores; Noções em Redação Oficial; Modalidades de textos técnicos; Aspectos gerais da redação oficial;
Conceito e princípios de redação oficial; Impessoalidade; Linguagem dos atos e comunicações oficiais; Concisão
e clareza; Fechos para comunicação; Identificação do signatário; Modelos oficiais – normas gerais; Pronomes de
Tratamento; Concordância; Emprego; Abreviaturas, siglas e símbolos. Comunicações oficiais; O padrão ofício;
Exposição de motivos; Mensagem; Telegrama; Fax. Correio Eletrônico. Noções de organização. Perfil
profissional. Ética e postura profissional. Atribuições e responsabilidades. Noções de telefonia. Agenda.
Protocolo. Noções de arquivo. Correspondência interna e externa. Atendimento ao público. Manuseio da lista
telefônica. Higiene e segurança no trabalho e saúde ocupacional: conceitos básicos e melhores práticas. Ética e
responsabilidade social: conceito, objetivos e finalidades. Princípios de Administração – Organizações e
administração, objetivos, recursos, processos de transformação. Funções organizacionais. Eficiência e eficácia.
Desempenho. Qualidade, qualidade total. Administração de Materiais e Controle de Almoxarifado - conceitos e
funções. Operações de Almoxarifado, localização de materiais, classificação de materiais, inventário físico,
acondicionamento, princípios de estocagem e equipamentos de movimentação. Comunicação interna e externa;
relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
SUS/Saúde Pública: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da
Saúde. Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e
legislação do SUS. Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização –
Humaniza-SUS, Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família.
Política Nacional de Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei
11350/2006.Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças
infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: Noções de epidemiologia, cadeia
epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção primária em saúde, doenças
infecciosas e não infecciosas. Sistema Único de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, objetivo e atribuições
dos profissionais. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. Política de
Atenção Básica. Atribuições e Postura do ACS; Cadastramento Familiar e Mapeamento; Conceito de
Territorialização, Micro e Área de Abrangência; Diagnóstico Comunitário; Principais Problemas de Saúde da
População e Recursos Existentes para o Enfrentamento dos Problemas; Pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais: Abordagem, Medidas Facilitadoras de Inclusão Social e Direitos Legais; Saúde da Criança, dos
Adolescentes, da Mulher, do Adulto, e do Idoso, Pré-Natal, Esquema de Vacinação; Educação em Saúde;
Abordagem Comunitária: Mobilização e Participação Comunitária em Saúde; Acolhimento e Vínculo; Visita
Domiciliar; Estratégia Saúde da Família, DST/AIDS- Zika Vírus.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS:
SUS/Saúde Pública: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da
Saúde. Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e
legislação do SUS. Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização –
Humaniza-SUS, Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família.
Política Nacional de Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei
11350/2006.Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças
infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: 1- Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de
2010, Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme disposto no Regulamento Sanitário
Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação
compulsória em todo o território nacional e estabelecer fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos
profissionais e serviços de saúde. 2- Guia de Vigilância Epidemiológica. www.saude.gov.br 7ª Edição – 2009. 3Epidemiologia e Controle de Zoonoses (Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de Roedores,
Toxoplasmose, Tuberculose, Brucelose, Teníase, Cisticercose, Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral
e cutânea, Larva migrans, Hidatidose, Esquistossomose). 4- Doenças de Interesse para a Saúde Pública e
Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase,
Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Menigites, Raiva, Tuberculose, Febre Amarela, Doença de Chagas e
Tétano. Doenças Emergentes e Reemergentes. Dengue (zika e chikungunya), prevenção e combate, diferenças.
5- Ética Profissional. 6- Doenças Transmissíveis; Agentes causadores, porta de entrada e de saída do corpo
humano; Contaminação e Poluição; Doenças causadas pela contaminação das fezes: verminoses, febre tifóide,
amebíase e diarréias infecciosas. 7- Doenças Transmitidas por Vetores: Doença de Chagas, Malária e Dengue;
Formas de eliminação dos Micro-organismos: limpeza, desinfecção, esterilização; Imunidade passiva
(transplacentária e soros) e ativa (natural – doenças e artificial). 8- Estrutura Nacional de Saúde; Programa
Nacional de Zoonoses (PNZ); Centros de Controle de Zoonoses; Metodologia de trabalho (Participação
Multiprofissional e Integração Multinstitucional); Legislação Sanitária; Epidemiologia e Controle de Zoonoses
(Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de Roedores, Toxoplasmose, Tuberculose, Brucelose,
Teníase, Cisticercose, Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral e cutânea, Larva migrans, Hidatidose,
Esquistossomose). 9- Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do
Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela,
Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e
Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da
Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário. 10- Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006 e atualizações. 11Coronavírus – COVID-19 (Ministério da Saúde https://coronavirus.saude.gov.br).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
SUS/Saúde Pública: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da
Saúde. Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e
legislação do SUS. Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização –
Humaniza-SUS, Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família.
Política Nacional de Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei
11350/2006.Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças
infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: Lei do Exercício Profissional de
Enfermagem e Código de Ética da Enfermagem. Atuação do técnico de enfermagem no Programa Saúde da
Família. Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (T/P/R/PA), peso, altura,
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circunferências corporais, mobilização, higiene corporal, controle hídrico e hidratação, preparo e administração
de medicamentos; Orientações pertinentes ao auto cuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e
coleta de materiais para exames. Procedimentos para vacinação: organização e procedimentos técnicos da sala
de vacina e calendário nacional de vacinação atual. Princípios da administração de medicamentos: vias, doses,
técnicas e cuidados de enfermagem. Feridas: cuidados de enfermagem relacionados ao tratamento e prevenção
de lesões cutâneas. Cuidados básicos de enfermagem na atenção à saúde do recém-nascido, criança,
adolescente, mulher, homem, adulto e idoso, normal e com agravos à saúde. Atendimento em primeiros
socorros. Cuidados básicos na atenção e controle das doenças infectocontagiosas. Epidemiologia, prevenção e
controle de infecções. Processos de desinfecção, preparo e esterilização de materiais. Humanização da
assistência. Saúde mental no SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE AGENTE DE APOIO ESCOLAR E
AGENTE AUXILIAR DE CRECHE: NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Componentes de um computador:
processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de armazenagem de dados; propriedades e
características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões e
características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de janelas, programas e arquivos;
instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e menus típicos; mecanismos de
ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de páginas, impressão, títulos, fontes,
tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, anotações e outras
funcionalidades de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; uso de
senhas para proteção. Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão. Criação e manipulação de
formulários. MS Word 2007 BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, cópia e recorte
de dados, formatação de dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação de arquivos: leitura e
gravação. Macros. Impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e planilhas. MS Excel
2007 BR ou superior. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação
segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros dispositivos de
segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais funções. Sites e links; buscas;
salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços,
cópias e outras funcionalidades. Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de
transmissão. FTP. Webmail. Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local, características e aplicações.
ESPECÍFICOS: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil; Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Educação Infantil Recreação, entretenimento,
brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil; Noções de Educação Infantil e suas áreas de experiência e
conhecimento. A rotina na Educação Infantil Metodologia de trabalho, planejamento e avaliação na Educação
Infantil. Educar e cuidar.
FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)





Dentista
Enfermeiro
Enfermeiro ESF
Nutricionista

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODAS AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE): Leitura e
Literatura; Diferenças entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto:
texto e elementos constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências
discursivas; marcas linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido:
mecanismos de coesão e fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão
sobre o uso da língua; Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos;
Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos
básicos; Acentuação: Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica;
Acentuação gráfica; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais;
Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação
das palavras; Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos;
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Sufixos; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos
Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de
Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”;
Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e
análise de Textos; Tipos de Comunicação: Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e
defeitos de um texto; Coesão e coerência Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODAS AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE):
Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de
armazenagem de dados; propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens,
sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de
janelas, programas e arquivos; instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e
menus típicos; mecanismos de ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de
páginas, impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos,
rodapés, anotações e outras funcionalidades de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação;
controle de alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão.
Criação e manipulação de formulários. MS Word 2007 BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados,
fórmulas, cópia e recorte de dados, formatação de dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação
de arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e
planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de
recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e
outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais funções.
Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de
entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. Transferência de arquivos e dados: upload, download,
banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local,
características e aplicações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE DENTISTA: SUS/Saúde Pública:
Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. Sistema Único
de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS.
Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. Políticas Nacionais
na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização – Humaniza-SUS,
Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família. Política Nacional de
Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei 11350/2006.Resolução
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011.
Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças
infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: Patologia Oral e Maxilofacial. Cirurgia 0ral
menor. Radiologia Oral e Anestesiologia Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria.
Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística. Prótese Dentária.
Procedimentos Clínicos Integrados, Endodontia, saúde pública. Ética profissional. anatomia de cabeça e
pescoço, periodontia, Política Nacional da atenção básica; Diretrizes da política nacional da saúde bucal, Pacto
pela saúde, Pesquisa Nacional de Saúde Bucal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE ENFERMEIRO E ENFERMEIRO ESF:
SUS/Saúde Pública: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da
Saúde. Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e
legislação do SUS. Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização –
Humaniza-SUS, Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família.
Política Nacional de Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei
11350/2006.Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância
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epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças
infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: 1.Enfermagem Fundamental:
Administração em enfermagem; Regulamentação da profissão e Ética em enfermagem; Sistematização da
Assistência de Enfermagem. 2. Enfermagem em Saúde Coletiva: Prevenção e Controle das doenças infectoparasitárias, imuno preveníveis e sexualmente transmissíveis; Epidemiologia e imunização. Saúde do
trabalhador em enfermagem. 3. Enfermagem em Saúde da Mulher, do homem, da Criança e do Adolescente:
Cuidados de enfermagem ao recém-nato normal e de risco, à mulher, ao homem, à criança e ao adolescente,
sadios e portadores de patologias diversas. Parto, puerpério, amamentação, aborto, agravos por violência
sexual. 4. Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso: Cuidados de enfermagem ao indivíduo com distúrbios
clínicos e cirúrgicos (pré, trans e pós-operatório); Manutenção da integridade corporal: feridas e curativos.
Enfermagem nos eventos emergenciais e cuidado ao paciente crítico; Ações de enfermagem na prevenção e
controle de infecção hospitalar; Processo de esterilização. 5. Administração de medicamentos: vias, cálculos de
dosagem de medicamentos e cuidados gerais 6. Farmacologia: noções gerais farmacológicas: classificação dos
fármacos; indicação clínica; reação adversa; efeitos colaterais. 7. Controle nutricional e dietas em enfermagem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE NUTRICIONISTA: SUS/Saúde Pública:
Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. Sistema Único
de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS.
Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. Políticas Nacionais
na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização – Humaniza-SUS,
Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família. Política Nacional de
Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei 11350/2006.Resolução
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011.
Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças
infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: Energia e nutrientes: definição,
classificação, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, requerimentos, recomendações, fontes
alimentares. Nutrição normal: definição, fundamentação e características da dieta normal e suas modificações.
Avaliação nutricional de indivíduos sadios e enfermos. Fisiopatologia, dietoterapia, prescrição e evolução
dietética nas doenças hepáticas, gastrintestinais, pancreáticas, renais, pulmonares, cardiovasculares, câncer,
obesidade, desnutrição, intolerâncias e alergia alimentares, diabetes mellitus, geriatria, gravidez, lactação e no
paciente crítico. Terapia nutricional enteral e parenteral: indicações, contraindicações, vias de acesso,
administração, complicações, formulação, preparo, armazenamento e controle de qualidade. Desafios do
nutricionista para a promoção da saúde na produção de refeições. Unidade de dietas especiais, banco de leite,
lactário e cozinha dietética (Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos Operacionais, Legislação).
Doenças transmitidas por alimentos (Profilaxia; Fontes de contaminação; Vias de transmissão; plano de
prevenção e condutas). Controle de qualidade em Unidades de Alimentação e Nutrição (APPCC, POP’s, BPF,
AQNS). Gestão e planejamento de Unidades de Alimentação e Nutrição. Seleção e preparo de alimentos:
métodos de pré-preparo, preparo e cocção; Requisição de alimentos; técnicas dietéticas para alimentos de
origem vegetal e animal; técnicas de armazenamento – in natura, resfriamento e congelamento. A
sustentabilidade no processo produtivo de refeições (aspectos ambientais, sociais e econômicos, tratamento dos
resíduos sólidos e reciclagem de materiais, aquisição de alimentos de produtores locais, utilização de produtos
orgânicos e sazonais). Controle Higiênico-Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação, alteração e
conservação de alimentos; Toxinfecções. Estatuto da Criança e do Adolescente. Legislação, programas e
políticas públicas com relação à Alimentação e Nutrição. Legislação e Código de Ética Profissional.
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FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO)













Professor de Educação Básica I – Educação Infantil.
Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental I – Anos Iniciais.
Professor Ensino Fundamental II – Artes.
Professor Ensino Fundamental II – Ciências Físicas e Biológicas.
Professor Ensino Fundamental II – Educação Física.
Professor Ensino Fundamental II – Geografia.
Professor Ensino Fundamental II – História.
Professor Ensino Fundamental II – Inglês.
Professor Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa.
Professor Ensino Fundamental II – Matemática.
Professor de Educação Básica I – Educação Especial
Monitor de Educação Infantil

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODAS AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO):
Leitura e Literatura; Diferenças entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e
texto: texto e elementos constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências
discursivas; marcas linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido:
mecanismos de coesão e fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão
sobre o uso da língua; Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos;
Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos
básicos; Acentuação: Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica;
Acentuação gráfica; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais;
Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação
das palavras; Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos;
Sufixos; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos
Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de
Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”;
Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e
análise de Textos; Tipos de Comunicação: Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e
defeitos de um texto; Coesão e coerência Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODAS AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO):
Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de
armazenagem de dados; propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens,
sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de
janelas, programas e arquivos; instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e
menus típicos; mecanismos de ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de
páginas, impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos,
rodapés, anotações e outras funcionalidades de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação;
controle de alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão.
Criação e manipulação de formulários. MS Word 2007 BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados,
fórmulas, cópia e recorte de dados, formatação de dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação
de arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e
planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de
recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e
outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais funções.
Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de
entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. Transferência de arquivos e dados: upload, download,
banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local,
características e aplicações.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e
Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento
de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto
Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar
e o processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e
habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos
tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do
Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: A História da Educação Física e do Esporte no Brasil: panorama,
perspectivas e proposta. A Educação Física como área de conhecimento escolar. Competências para ensinar.
Princípios pedagógicos. A Educação Física como componente curricular. Conhecimentos e conteúdos
específicos da Educação Física. Motricidade Humana: a complexidade e a práxis educativa. Educação Física no
contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; Função social da Educação Física; Papel do
professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer;
Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício, Conhecimentos fisiológicos do corpo em
movimento; Teoria do treinamento esportivo. Parâmetros Curriculares da Ed. Física. Dimensões históricas da
Educação Física. A Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e possibilidades. As
diferentes tendências pedagógicas da Educação Física Escolar. Os objetivos, conteúdos, metodologia e
avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação
didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor. O corpo e suas implicações na Educação Física.
Ensino de jogos / brincadeiras, esportes, danças, ginástica, lutas, expressão corporal, lazer e educação física
escolar. Saúde, alimentação e qualidade de vida. Parâmetro Curricular Nacional- Ed. Física. Esportes, tipos e
modalidades esportivas. Esportes coletivos e suas regras. Educação Física. Esportes: Atletismo. Esportes
coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões. Técnicas e táticas. Regras
e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura
popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras;
danças populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a
manifestações culturais. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento
para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica
desportiva. Primeiros socorros no esporte. Parâmetros Curriculares da Ed. Física. Conceitos: anatomia,
biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência. Recreação, ginástica e dança. Práticas
desportivas, modalidades e regulamentos. Aspectos socioculturais do esporte. As atividades físicas, o exercício
e a saúde no contexto da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar. Educação
Física e inclusão escolar: relações étnico-raciais, gênero, pessoa com deficiência. A integração escolar e social
da pessoa com deficiência. Eixos e capacidades a serem desenvolvidas em Educação Física. Como avaliar as
aulas de Educação Física. Relação da Educação Física com o lazer e educação.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DE EDUCAÇAÕ BÁSICA I – ENSINO
FUNDAMENTAL I – ANOS INICIAIS: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento.
Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão
social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político
Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o
processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades.
A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e
dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento.
Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Conhecimento das Teorias e Contribuições de Piaget, Vygotsky, Wallon,
Paulo Freire, Emilia Ferreiro para à Educação. A origem da escrita e sua apropriação pela criança. As relações
entre ensino e aprendizagem na sala de aula. Metodologia de ensino: ciências, matemática, língua portuguesa,
matemática, história e geografia; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A importância do jogo na
educação; visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Relacionamento Professor X Aluno, função e
papel da escola. Problemas de Aprendizagem: Fatores físicos, psíquicos e sociais. Processo ensinoaprendizagem: avaliação, recuperação; Planejamento de aula: objetivos à avaliação. Desenvolvimento da
Linguagem oral, escrita, métodos e processos no ensino da leitura. Parâmetros Curriculares Educação Básica.
Alfabetização e Letramento. Leitura e Produção de Texto. Desenvolvimento da escrita e aprendizagem.
Psicomotricidade na Educação Infantil. Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e execução);
Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos); A relação escola, comunidade e
família; O trabalho escolar e o processo de inclusão; Currículo e Avaliação; A contextualização dos currículos
(interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); Avaliação da aprendizagem (conceitos, tipos,
processos e instrumentos); Tempos e Espaços Escolares; Parâmetros Curriculares Nacionais; Leitura, Escrita e
os Processos de Aprendizagem na Alfabetização; Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento;
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos (Resolução CNE/CEB nº07 de
14/12/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de
13/07/2010). O cuidar e o Educar. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento.
Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão
social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político
Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o
processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades.
A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e
dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento.
Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
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(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: História e metodologia do ensino de Arte. A arte e a educação. O ensino
da arte no currículo: legislação e prática. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e
comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das
formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional. ARTE E EDUCAÇÃO: O
papel da arte na educação; o professor como mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em
arte; fundamentação teórico-metodológica; o fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da
produção artística da humanidade, na sala de aula. O currículo de arte no ensino fundamental. Folclore nacional.
A cultura popular e o folclore na escola. Diversidade cultural no ensino de artes. Educação Musical. O ensino de
música no Ensino Fundamental. A importância do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar.
A especificidade do conhecimento artístico e estético; A produção artística da humanidade em diversas épocas,
diferentes povos, países, culturas; identidade e diversidade cultural; A contextualização conceitual, social,
política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da humanidade. ARTE – LINGUAGEM: O
homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos não verbais; as linguagens da arte:
visual, audiovisual, música, teatro e dança; construção/produção de significados nas linguagens artísticas; leitura
e interpretação significativas de mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais; percepção e análise;
elementos e recursos das linguagens artísticas; Conceito de Arte. Análise e interpretações da linguagem
artística. Metodologia do ensino da arte. História da arte: Renascimento, Barroco e Impressionismo. O barroco
no Brasil. Artes plásticas no Brasil. Cores. Teatro na educação fundamental. Expressão corporal. Manifestações
artísticas populares do Brasil. Arte: Significado da Arte, O Artista e a Obra de Arte na História; Conteúdos,
Metodologia e Procedimentos Escolares em Arte: O que estudar em Arte, Como estudar arte na Escola,
Aprendizagem Significativa, O Papel do professor, A cultura na formação dos professores de arte, As tendências
pedagógicas no ensino das Artes; Avaliação como processo na Arte: Avaliando a criação/produção: teatro,
música, dança; Avaliando a percepção/análise: o teatro, a música, dança, artes visuais; O Papel Social da Arte:
As manifestações artísticas como inclusão social, e educação para as relações étnicos- raciais através da dança,
do
teatro,
da
música,
artes
visuais. Conhecimento da arte popular brasileira. Semana da arte Moderna. PCN’s. Diretrizes Curriculares para o
Ensino de Artes.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:
Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública
como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos
segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o
Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição
de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem.
A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e
Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro
de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências
Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre
Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem;
Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino –
Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão
escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: O Universo. Terra e Lua. Estrutura e Dinâmica da
Terra. Fatores Bióticos e Abióticos no s ambientes. Produtores, Consumidores e Energia. Fotossíntese e
respiração celular. Decomposição. A água e seus estados físicos. O ciclo da água. Água solvente universal.
Água nos seres vivos. O ar em volta da Terra: Existência do ar, o ar e suas propriedades, poluição do ar. Meio
Ambiente e Evolução: Biomas e Desenvolvimento Sustentável, Os Biomas Brasileiros. A origem da vida e os
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Reinos Monera, Protoctista, Fungi e Plantae. Reino Metazoa Invertebrados e Cordados. Conhecimento do Corpo
Humano: As Células, A Organização e Processos Celulares, Citoplasma e Organelas Citoplasmáticas, Núcleo e
Cromossomas, Divisão Celular (Mitose e Meiose), Os Tecidos do Corpo Humano, Ossos, O Poder Calórico dos
Alimentos, Composição dos Alimentos. Sistemas do Corpo Humano: Sistema Digestório, Sistema Respiratório,
Sistema Cardiovascular, Sangue, Sistema Imunitário, Sistema Urinário, Sistema Locomotor, Sistema
Tegumentar, Sistema nervoso, Sistema Sensorial, Sistema Endócrino, Sistema Genital, Hereditariedade:
Genética, Genética no Século XXI. Introdução à Química: Introdução ao estudo da química, A Matéria e seus
Estados Físicos, A Composição da Matéria, Processo de Separação de Misturas, Transformações da Matéria,
Dos Gregos a Dalton, Átomo, Descobrindo a Estrutura Atômica, Evolução do Modelo Atômico, Bases da
Organização dos Elementos, Ligação Iônica ou Eletrovalente, Ligação Covalente ou Molecular, Ligação Metálica,
Funções inorgânicas (Ácidos e Bases), Funções Inorgânicas (Sais e Óxidos), Balanceamento das Equações
Químicas, Leis das Reações Químicas. Introdução à Física: Grandezas Físicas e unidades, Energia e suas
Modalidades, Fontes e Matrizes Energéticas, Força, Trabalho e Potência, Forças Produzindo Movimentos, Leis
de Newton, Gravitação, Calor e suas Manifestações, Ondulatória, Lua, Sistemas Ópticos, Eletrização,
Eletricidade e Magnetismo, Associação de resistores. PCN – Ciências.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento.
Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão
social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político
Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o
processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades.
A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e
dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento.
Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: O território brasileiro; O espaço natural brasileiro, planaltos, planícies,
depressões; climas tropicais e subtropicais. Cartografia: A representação do espaço geográfico, mapas,
projeções, escalas. Atmosfera, condições naturais, a vida nos ecossistemas, a formação do planeta, a
atmosfera, o tempo e o clima. Os climas e as formações vegetais da terra. A Hidrosfera. A Litosfera e o Relevo
terrestre. A atividade Industrial e as Fontes de Energia. A agropecuária. O espaço geográfico, a terra e o
universo. Movimentos da terra e suas consequências para o ser humano. Formação da Terra. O Relevo, o relevo
do Brasil. Os rios e as águas subterrâneas, bacias hidrográficas brasileiras. O clima e a vegetação. A expansão
do espaço geográfico. O estudo da população. Estrutura da população. Migrações populacionais. Atividades
econômicas. A urbanização. Conhecendo o Brasil, Região Norte, Região Nordeste, Região Sudeste, Região Sul,
Região Centro-Oeste. O mundo atual, o mundo em transformação, desigualdades socioeconômicas. América do
Sul, aspectos naturais, populacionais. América Platina. América Andina e Guianas. América Central. México.
América Anglo-Saxônica, aspectos naturais. Canadá. Estados Unidos. Oceania. Regiões Polares. Europa,
aspectos naturais e populacionais. A Europa e suas regiões. Oriente Médio e Ásia Central. Subcontinente
Indiano e Sudeste Asiático. Extremo Oriente. África, aspectos naturais, a influência externa e o espaço natural, o
espaço socioeconômico. O capitalismo e a formação do espaço mundial. A Revolução Técnico- Científica e a
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Globalização. A Urbanização e as Cidades Globais. América: O relevo e a hidrografia do continente americano, o
clima e as paisagens vegetais na América. A integração da América e a formação dos blocos econômicos.
América Latina – Países subdesenvolvidos industrializados, países subdesenvolvidos exportadores de produtos
primários. Cuba – O Socialismo na América. O século XX – Geopolítica e economia mundial. A globalização e a
formação dos blocos econômicos. Rússia. Japão e Tigres Asiáticos. China. As Diferentes Relações do Quadro
Natural. O Quadro geomorfológico da Terra e os Grandes Espaços Climato-Botânicos. A Relação
Natureza/Sociedade: A Natureza e seu significado dentro da Questão Ambiental hoje. A distribuição dos
recursos naturais e seu aproveitamento Econômico. A ação do Homem nos principais Domínios Naturais:
Equilíbrio/Desequilíbrio dos Ecossistemas. A Construção do Espaço Urbano e a Relação Campo/Cidade. O Meio
Técnico-Científico. Os Fenômenos da Metropolização e da Desmetropolização. Características dos Grandes
Espaços Agrários do Mundo Atual. O Espaço Mundial da Pobreza. Mercosul. O Papel dos Estados Unidos no
Mundo Atual. A Industrialização Brasileira. As tendências da Urbanização Brasileira no final do Século XX e
início do Século XXI. PCN – Geografia.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento.
Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão
social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político
Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o
processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades.
A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e
dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento.
Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: História: teoria e métodos. História das Sociedades: culturas e
mentalidades, poder, economia, etnia, sexualidade e desenvolvimento tecnológico. História Antiga: As primeiras
civilizações. As primeiras Sociedades. Primeiros povos da América. Os primeiros centros Urbano: Sociedades
da Mesopotâmia, Áfricas (Egito Antigo e Reino de Cuxe, Sociedade Hebraica, Povos da Índia e da China.
Gregos e Romanos Antigos: Grécia Antiga das origens à polis, Grécia Antiga o período clássico e a expansão
territorial. Roma Antiga, expansão e crise, vivencias culturais. A Cristandade e o Islamismo: Reinos germânicos e
Caronlígio, Mundo Islâmico, Ocidente medieval (sociedade feudal, cristandade e cultura, Império Bizantino.
Expansão Saberes e Crenças: Expansão Européia, Renascimento e Humanismo, Reformas Religiosas. Contatos
e Confrontos: Conquista da América, Povos Indígenas, Povos da África. Formação Colonial: Os primeiros
tempos, Mercantilismo e Sistema Colonial, Economia Colonial, Administração e Religiosidade, Escravidão
Africana. Transformações na Colônia: União Ibérica e Brasil Holandês, Expansão Territorial e Conflitos,
Sociedade Mineradora. Antigo Regime e Revolução Inglesa, A era do Iluminismo, A Revolução Industrial,
Formação dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Época de Napoleão, Independências na América,
Independência do Brasil, Primeiro Reinado no Brasil. Novas tecnologias e expansão do Capitalismo. Europa
(revoluções e unificações nacionais). Estados Unidos no século XIX. Imperialismo na África e na Ásia. Período
Regencial no Brasil, Segundo Reinado no Brasil, Crise do império brasileiro. República o Brasil. Primeira Guerra
Mundial e Revolução Russa. Totalitarismo e Segunda Guerra Mundial. A guerra Fria. África e Ásia das
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independências aos dias atuais. As Monarquias Nacionais e o Absolutismo. Revolução Industrial. Revoluções
Liberais.. A crise de 1929. O fascismo na Itália. O nazismo na Alemanha. O mundo pós-guerra: A Guerra Fria a
formação do Terceiro Mundo. O Neo-Imperialismo e a América Latina; O Neo-Imperialismo e a Luta de libertação
dos povos africanos. Neoliberalismo. A Era Vargas. Da Democracia à Ditadura Militar no Brasil. O movimento de
1964 e o Estado de Segurança Nacional. A abertura política: anistia, a campanha pelas diretas, o fim do regime
militar aos dias atuais. A era da Globalização: Crise do Socialismo Autoritário, As faces da globalização, Brasil
contemporâneo. PCN – História.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento.
Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão
social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político
Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o
processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades.
A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e
dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento.
Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Concepções sobre o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Tendências
Pedagógicas: métodos e abordagens de ensino (Grammar-Translation; The Audio-Lingual Method; Community
Language Learning; Communicative Approach; Collaborative Learning). Interculturalidade e Interdisciplinaridade
no ensino de Língua Inglesa. Compreensão e Produção de Textos em Língua Inglesa. Fonologia, Ortografia e
Morfossintaxe. Artigos; substantivos (gênero, número, caso genitivo, composto "countable" e "uncountable");
Pronomes (pessoais retos e oblíquos, reflexivos, relativos); Adjetivos e pronomes possessivos, interrogativos,
indefinidos, demonstrativos; Adjetivos e advérbio (ênfase nas formas comparativas e superlativas); preposições;
Verbos (tempos, formas e modos: regulares, irregulares, "nonfinites", modais; formas: afirmativa, negativa,
interrogativa e imperativa; forma causativa de "have", "question tags") "Phrasal verbs" (mais usados); Numerais;
Discurso direto e indireto; grupos nominais; Períodos simples e compostos por coordenação e subordinação (uso
de marcadores de discurso); Competências para ensinar/aprender. Reflexões e ações do professor de Língua
Inglesa. Aspectos metodológicos teóricos e práticos ligados à abordagem do ensino-aprendizagem da língua
inglesa.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e
Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento
de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto
Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar
e o processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e
habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos
tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do
Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
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ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Análise Textual: O tema ou a ideia global ou tópico de parágrafos;
Argumento principal defendido pelo autor; O objetivo ou finalidade defendido pelo autor; Elementos
característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-literários; Função da linguagem; Paráfrase:
fidelidade aos segmentos de origem; Relações de intertextualidade; Informações explícitas e implícitas
veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão,
comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre parágrafos, períodos ou
orações); Coesão e coerência; Relação de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de
sentido pretendidos pelo uso de recursos lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e
expressões; Língua oral e língua escrita; Implicações sócio históricas dos índices contextuais e situacionais na
construção da imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, níveis de registros, jargão, gíria). Análise
Linguística: Gramática normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; Processo de formação de
palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e nominal; Ortografia,
acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria Literária: Conceito de
Literatura; Estilos de época; Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; Arcadismo;
Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo; Tendências
Contemporâneas. Ensino da Língua Portuguesa: O trabalho com a oralidade na escola; Ensino e avaliação em
leitura; Ensino e avaliação na produção de texto; Ensino e avaliação de gramática. Semântica. Sinônimos,
antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. Morfossintaxe: classificação das palavras,
emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e
subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. Ocorrência
de crase. Ortografia oficial. Acentuação gráfica.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e
Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento
de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto
Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar
e o processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e
habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos
tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do
Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Aspectos metodológicos do ensino da matemática. A matemática e seu
papel no desenvolvimento do pensamento lógico da criança. Sistema de numeração decimal; Números naturais
e inteiros/operações. Números racionais absolutos e relativos - representação fracionária e decimal/operações.
Proporcionalidade - razão, escala proporção, grandezas diretamente e universalmente proporcionais, regra de
três simples e composta, porcentagem, juros. Números reais: Expressões algébricas racionais e polinômios,
equações algébricas fracionárias. Equações Sistemas e inequações 1° grau. Equações do 2° grau. Medidas
comprimento, superfície, capacidade, volume, massa, tempo, ângulos, área. Geometria - noções de reta,
semirreta, segmento de reta, polígonos, sólidos geométricos, ângulos, círculo e disco, semelhança, relações
métricas no triângulo retângulo, razões trigonométricas no triângulo retângulo, relações métricas no círculo.
Noções de probabilidade. Noções de estatística (coleta e organização de dados, representações gráficas)
tabelas e gráficos (leitura, interpretação e construção), média, moda, mediana, Obs.: Situações problemas
envolvendo todos os conteúdos. PCN – Matemática.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR
EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e
Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento
de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto
Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar
e o processo educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e
habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos
tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do
Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: O desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais; A ajuda na
aquisição da estabilidade emocional; O desenvolvimento das possibilidades de comunicação; A redução das
limitações provocadas pelo ambiente; O apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens
deficientes; O desenvolvimento da independência a todos os níveis em que se possa processar; A preparação
para uma adequada formação profissional e inclusão na vida ativa; Repensando as concepções de deficiência à
luz de novos pressupostos; O contexto psicológico; O Clima sócio afetivo. Conhecimentos sobre Educação
Inclusiva. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação inclusiva. O papel do professor
na Educação inclusiva. Caracterização do Atendimento Educacional Especializado. Teorias das inteligências
múltiplas. Atribuições do professor do AEE. Sala de Recursos multifuncionais; Deficiência física, intelectual,
deficiência visual, deficiência mental e intelectual e o atendimento educacional especializado – Resolução nº 4,
de 2 de outubro de 2009 – CNE/CEB – Institui Diretrizes operacionais para o atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE MONITOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento
Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As
Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico
da escola (caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo
educacional. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A
contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos
espaços escolares. A relação currículo e avaliação. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento.
Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de
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ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e
Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a
educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos
(concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação
especial nas escolas. ESPECÍFICOS: A História da Educação Física e do Esporte no Brasil: panorama,
perspectivas e proposta. A Educação Física como área de conhecimento escolar. Competências para ensinar.
Princípios pedagógicos. A Educação Física como componente curricular. Conhecimentos e conteúdos
específicos da Educação Física. Motricidade Humana: a complexidade e a práxis educativa. Educação Física no
contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; Função social da Educação Física; Papel do
professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer;
Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício, Conhecimentos fisiológicos do corpo em
movimento; Teoria do treinamento esportivo. Parâmetros Curriculares da Ed. Física. Dimensões históricas da
Educação Física. A Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e possibilidades. As
diferentes tendências pedagógicas da Educação Física Escolar. Os objetivos, conteúdos, metodologia e
avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação
didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor. O corpo e suas implicações na Educação Física.
Ensino de jogos / brincadeiras, esportes, danças, ginástica, lutas, expressão corporal, lazer e educação física
escolar. Saúde, alimentação e qualidade de vida. Parâmetro Curricular Nacional- Ed. Física. Esportes, tipos e
modalidades esportivas. Esportes coletivos e suas regras. Educação Física. Esportes: Atletismo. Esportes
coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões. Técnicas e táticas. Regras
e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura
popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras;
danças populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a
manifestações culturais. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento
para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica
desportiva. Primeiros socorros no esporte. Parâmetros Curriculares da Ed. Física. Conceitos: anatomia,
biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência. Recreação, ginástica e dança. Práticas
desportivas, modalidades e regulamentos. Aspectos socioculturais do esporte. As atividades físicas, o exercício
e a saúde no contexto da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar. Educação
Física e inclusão escolar: relações étnico-raciais, gênero, pessoa com deficiência. A integração escolar e social
da pessoa com deficiência. Eixos e capacidades a serem desenvolvidas em Educação Física. Como avaliar as
aulas de Educação Física. Relação da Educação Física com o lazer e educação.
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ANEXO V – RETIFICADO E CONSOLIDADO
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES PÚBLICAS
FUNÇÃO PÚBLICA: AGENTE ADMINISTRATIVO
Atender ao público em geral fornecendo as informações solicitadas e resolvendo os problemas dos usuários
dentro das suas atribuições e responsabilidades ou encaminhando ao superior imediato quando for necessário;
Atender ao telefone prestando orientações para que o munícipe resolva os seus problemas; Assessorar o
superior imediato em pesquisas de processos e outros documentos, desenvolvendo estudos e levantamentos,
distribuindo, conferindo e revisando os serviços, para garantir a qualidade e a realização dos mesmos; Realizar
trabalhos gerais de escritório, digitando documentos diversos, dirimindo duvidas, escriturando dados diversos,
para assegurar o cumprimento das rotinas; Arquivar documentos organizando-os em ordem cronológica e
alfabética, para facilitar e agilizar o serviço; Colaborar com o bom andamento do trabalho, auxiliando na
disposição de aparelhos e equipamentos a serem utilizados pelos demais profissionais; Emitir faturas referentes
aos atendimentos prestados pelas unidades de saúde e internações hospitalares; Entregar dos alimentos,
materiais didático e de limpeza nas escolas separando toda mercadoria e conferindo-a com as requisições;
Expedir guia de autorização para viagem de menores preenchendo todos os dados do menor e de seus pais ou
responsáveis; Encaminhar documentos e correspondências para os devidos setores para auxiliar efetivamente
todas as atividades de governo e comunicação social; Cadastrar os dados do paciente para posteriormente
relacionar resultados de exames e novas consultas; Divulgar campanhas distribuindo cartazes e entrando em
contato direto com as pessoas da comunidade para atingir a cobertura necessária; Agendar viagens de
pacientes que vão a hospitais de outras cidades para controle da Prefeitura Municipal e do motorista; Organizar
os consultórios colocando os receituários, as espátulas e luvas; Recepcionar os usuários na unidade
encaminhando-os para o lugar que procura marcando consultas e agendando reuniões; Arquivar fichas e
prontuários, organizando-os em ordem alfabética para que sejam guardados os dados dos pacientes médicos;
Emitir cheques, ordens de pagamento, empenhos e outros documentos para pagamento a fornecedores e
servidores; Elaborar documentos de desmembramentos alterando as áreas no sistema para manutenção do
cadastro de imóveis; Organizar os processos em ordem alfabética, numérica ou conforme regulamentação e
arquivando em pastas afins para um controle interno e agilização do serviço; Protocolar, digitar e distribuir
processos para que tramitem conforme estabelecido; Elaborar e revisar circulares criando os textos; Elaborar
cartões de ponto e outras formas de controle de frequência de servidores; Calcular e revisar documentos para
que sejam efetuados os pagamentos; Inscrever no cadastro lançando dados de empresas e autônomos para
manutenção do cadastro de atividades econômicas; Atender aos pedidos de compras feitos em planilhas
próprias, dando encaminhamento aos fornecedores; Fazer orçamentos junto aos fornecedores utilizando-se de
telefone, aparelho de fax e computadores, inclusive da Rede Mundial de Computadores - INTERNET; Protocolar
processos recolhendo documentos, fazendo capas e numerando-os para assegurar o encaminhamento dos
requerimentos; Receber os pedidos das secretarias protocolando-os em livros e aguardar liberação para
controlar sua tramitação; Emitir guias através dos lançamentos para recolhimento de tributos pelos contribuintes;
prestar informações aos contribuintes; Elaborar alvarás e certidões para garantir aos contribuintes a obtenção
dos documentos que necessitam; Consultar os dados referentes à dívida ativa; Lançar os pagamentos aos
fornecedores informando data do pagamento para elaboração de documentos contábeis; Lançar as
transferências bancárias para controle do balanço; Emitir documentos de compra e contratação de serviços;
Executar atividades burocráticas, controlando a entrada e saída de processos administrativos, redigindo e
revisando, consultando sobre leis, projetos e outras correspondências, para garantir a operacionalização dos
serviços; Arquivar documentos expedidos e recebidos pelos diversos departamentos, setores e seções da
Administração; Protocolar cartas e documentos diversos, datando-os, especificando o assunto e enviando para o
destinatário, com a finalidade de controlar sua tramitação; Realizar trabalhos gerais de escritório, digitando
documentos diversos, dirimindo duvidas, escriturando dados diversos, para assegurar o cumprimento das
rotinas; Atualizar os índices de leis, decretos e portarias para manter a organização estabelecida e facilitar a
consulta; Preparar, sob supervisão, projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal, para que sejam
sancionados e promulgados pelo Prefeito Municipal; Preparar relatório mensal das atividades desenvolvidas
pelos Departamentos Municipais, especialmente a digitação e conferência de contratos e convênios, bem como
seus respectivos termos aditivos e rescisões, conforme solicitação; Organizar e controlar os materiais,
verificando a necessidade de reposição, para manter o nível de estoque em patamares que atendam as
necessidades; Elaborar e revisar minutas de relatórios, ofícios, portarias, decretos, contratos, convênios, cartas,

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM/SP
Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2021
Organização: Reis & Reis Auditores Associados
comunicações internas e outros documentos, baseando-se nas instruções recebidas e na necessidade de
adaptações ou alterações, para adotar providências de interesse da Administração. Receber e repassar aos
interessados mensagens eletrônicas (e-mail) para uma organizada troca de dados e informações; Gerenciar as
vantagens existentes, analisando documentação e elaborando sua solicitação e emissão; Preencher formulários
de autorização de viagem, provendo materiais e serviços, elaborando pedidos de compra ou requisições
internas, observando as normas e instruções pertinentes, para atender as necessidades do serviço; Atualizar os
índices de leis, decretos e portarias para manter sua organização e facilitar a consulta; Receber e realizar
chamadas telefônicas, prestando informações necessárias quando solicitadas; Realizar o controle das chamadas
telefônicas recebidas e realizadas, segundo normas de procedimento previamente determinadas; Realizar a
conferência de contas telefônicas, de conformidade com o controle realizado e normas previamente
determinadas; Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos colocados à sua disposição,
comunicando qualquer falha detectada no sistema; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades; Dirigir veículos leves, mediante autorização
prévia e se devidamente habilitado, quando necessário ao exercício de suas atividades; Manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; Registrar, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimular a
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; Realizar visitas domiciliares
periódicas para monitoramento de situações de risco à família; Participar de ações que fortaleçam os elos entre
o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Utilizar instrumentos para diagnóstico
demográfico e sociocultural da comunidade; Monitorar as famílias com crianças menores de 2 (dois) anos, que
estejam em situação de risco; Acompanhar, por intermédio de aferição e registro de peso e medida, o
crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5(cinco) anos; Promover a imunização de rotina nas
crianças e gestantes, encaminhando-as ao serviço de referência ou criando alternativas que facilitem o acesso
aos mesmos; Promover o aleitamento materno exclusivo por intermédio de ações educativas; Monitorar as
diarreias e promover a reidratação oral; Monitorar as infecções respiratórias agudas, identificando os sinais de
risco e encaminhando os casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde de referência; Monitorar as
dermatoses e parasitoses em crianças; Orientar os adolescentes e familiares na prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e uso de drogas; Identificar e orientar as gestantes para a
importância do acompanhamento do pré-natal; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento das
gestantes quanto ao seguimento do pré-natal, identificação de sinais e sintomas de risco na gestação, cuidados
com alimentação, preparo para o parto e incentivo ao aleitamento materno e os cuidados ao recém nascido e à
mãe após o parto; Acompanhar as ações educativas para a prevenção de câncer, sobre métodos de
planejamento familiar, referentes ao climatério, de educação alimentar para as famílias e comunidade e de
educação em saúde bucal na família, com ênfase no grupo infantil; Apoiar a realização de inquéritos
epidemiológicos, investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação compulsória; Acompanhar,
junto às famílias, o tratamento de pessoas com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças
crônicas; Acompanhar as atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso; Identificar os portadores de
deficiência psicofísica, orientando os familiares prestando o apoio necessário no próprio domicílio; Incentivar a
comunidade para aceitação e inserção social dos portadores de deficiência psicofísica; Orientar as famílias e
comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Realizar as ações de sensibilização quanto
aos direitos humanos para as famílias e a comunidade; Promover a educação e a mobilização comunitária,
visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras, dentro do
planejamento da equipe, sob a coordenação do profissional enfermeiro; Repassar para a equipe da Secretaria
Municipal de Saúde a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Ser cordial
no trato com a comunidade, de modo a não gerar conflitos ou rejeição junto à mesma: Estimular a participação
comunitária para ações que visem à conquista de melhorias na qualidade de vida, identificando parceiros e
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializadas pelas equipes; Realizar outras ações e
atividades, que sejam definidas no planejamento local e/ou das equipes; Participar de reuniões, treinamento e
desenvolvimento visando a educação continuada em assuntos relacionados às atividades dos Agentes
Comunitários de Saúde para aperfeiçoamento do processo de trabalho; Elaborar boletins de produção e
relatórios de visita domiciliar, baseando-se nas atividades executadas, para permitir levantamentos estatísticos e
comprovação dos trabalhos; Cadastrar e manter atualizados os cadastros de toda população de sua micro área
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de atuação; Acompanhar por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade,
sendo as visitas programadas com a equipe considerando os critérios de risco e vulnerabilidades, de maneira
que cada família seja visitada, ao menos uma vez por mês; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de
prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e ações educativas;
Realizar o acompanhamento de programas sociais, como o Bolsa Família ou qualquer outro similar dos governos
federal, estadual ou municipal; Realizar ações e atividades de educação sobre o manejo ambiental, incluindo
ações de combate a vetores, especialmente em casos de surtos e epidemias; Encaminhar os casos identificados
como de risco epidemiológico e ambiental, para as equipes de controle de endemias quando não for possível
ação sobre o controle do vetor; Compor equipe de vigilância em saúde - vigilâncias sanitária, epidemiológica,
ambiental e em saúde do trabalhador; Participar de reuniões, capacitações técnicas, treinamentos, simpósios,
congressos, instâncias e eventos de mobilização social; Atuar, em casos de campanhas, surtos e epidemias, em
conjunto com os Agentes de Controle de Endemias em ações de controle, utilizando as medidas adequadas de
acordo com decisão e orientação da Secretaria Municipal de Saúde; Operar equipamentos e sistemas de
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades. Manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças
e agravos à saúde; Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o
Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica à saúde; Identificar casos suspeitos de doenças e
agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como
comunicar o fato à autoridade sanitária responsável; Divulgar informações para a comunidade sobre sinais,
sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas;
Realizar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças;
Efetuar o cadastramento e a atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de
prevenção e controle de doenças; Executar ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de
medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;
Executar ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e
controle de doenças; Realizar o registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as
normas do Sistema Único de Saúde; Identificar e cadastrar as situações que interfiram no curso das doenças ou
que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; Organizar a
mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de
intervenção no ambiente para o controle de vetores; Atuar no planejamento, execução e avaliação das ações de
vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde,
bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações;
Realizar a coleta de animais e o recebimento, o acondicionamento, a conservação e o transporte de espécimes
ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação
ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município; Acompanhar e auxiliar na
necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando na
coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos pertinentes e na
investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública; Auxiliar na realização do
planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, com vistas ao
combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter excepcional, e sob
supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde; Participar, mediante treinamento adequado, da
execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de suas
atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: AGENTE OPERACIONAL
Executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene
e conservação do ambiente, coletando o lixo; Executar os serviços de limpeza dos prédios, pátios, escritórios,
instalações, salas de aula, banheiros, entre outros; Efetuar a remoção de entulhos de lixo; Realizar todas as
perações referentes à movimentação de móveis e equipamentos, fazendo-o sob orientação direta do superior
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imediato ou de técnico responsável; Proceder a lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixa-de-gordura e
esgotos, assim como desentupir pias e ralos; Prover os sanitários com toalhas, sabonetes e papel higiênico,
removendo os utilizados e procedendo a limpeza básica periódica; Efetuar a carga, descarga e transporte de
materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando
a utilização ou remoção daqueles materiais; Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo
terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações
para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares; Misturar cimento, areia, água, brita e outros
materiais, através de processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa; Preparar e transportar
materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções;
Auxiliar o Pedreiro e o Encanador, entre outros profissionais, em conjunto ou sozinho para a execução de suas
tarefas; Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e reforma de construção
civil; Destroçar pedras, aparando-as, para serem utilizadas em construções, pavimentações e drenagens
executadas pela prefeitura, com emprego de ferramentas manuais apropriadas; Reparar ferramentas manuais,
utilizando-se de equipamentos e técnicas apropriadas para devolver a forma e as características originais;
Auxiliar no preparo de argamassa e na confecção de peças em concreto; Retirar pisos em concreto e preparo do
solo para edificações e reformas; Auxiliar o artífice em todos os serviços que se façam necessários para sua
perfeita execução; Preparar o asfalto e o local a ser pavimentado, nivelando o solo e recobrindo-o com camadas
de pó de pedra, pedrisco e piche; Realizar a limpeza de veículos automotores, limpar peças que serão
reutilizadas, auxiliar nas trocas de peças sob a orientação do mecânico de manutenção; Realizar operações de
carga e descargas de veículos, colocando os materiais e equipamentos nos locais indicados; Auxiliar a
realização de instalação e manutenção das redes elétricas de edifícios públicos, sob a orientação do eletricista;
Auxiliar na preparação das paredes para receberem tinta; Realizar pequenos serviços de pintura; Executar
pequenos reparos, soldagem em peças de máquina, portões, arquibancadas, cadeiras, e outros serviços
específicos que se façam necessários; Preparar o solo com areia ou terra, nivelando-o e colocando
paralelepípedos ou blocos de concreto nas vias e logradouros públicos; Abastecer os veículos, anotando a
quantidade de litros, quilometragem, placas do veículo e condutor, segundo as determinações e normas da
administração; Manter o refeitório sempre limpo e asseado, oferecendo assim as melhores condições de higiene
e uso do local; Auxiliar no preparo das refeições, lavando, descascando e cortando os alimentos, de acordo com
orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido e as regras básicas de higiene ao lidar
com os alimentos; Inspecionar os próprios municipais verificando as necessidades de limpeza e reparos,
solicitando providências para sua manutenção; Zelar pela higiene e manutenção das instalações, realizando o
trabalho de limpeza e remoção de resíduos, mantendo o local em condições adequadas de utilização; Realizar
serviços de manutenção geral que não necessitem de conhecimentos especializados, solicitando técnicos
quando necessário; Controlar os materiais e equipamentos colocados à disposição, bem como requisitá-los
quando necessário; Vistoriar toda a área onde os animais ficam presos, se necessário corrigindo as cercas,
jaulas e gaiolas; Receber os animais apreendidos colocando no curral para serem cuidados; Aplicar
medicamentos nos animais apreendidos e de propriedade do Município, sob orientação e supervisão do Médico
Veterinário; Pulverizar produtos veterinários para evitar carrapatos, pulgas e outras pragas, sob orientação e
supervisão do Médico Veterinário; Manter todos os animais apreendidos tratados; Realizar a limpeza do curral
raspando o estrume e lavando para manter o local dos animais apreendidos limpo; Acompanhar os serviços
gerais, provendo materiais, manutenção dos equipamentos e ferramentas; Auxiliar os motoristas na verificação
diária e periódica dos itens para a conservação e manutenção dos veículos; Auxiliar administrativamente e
operacionalmente quando necessário, os chefes de serviços de manutenção de praças, parques, jardins e
oficinas quanto aos serviços a serem executados; Comunicar às chefias as dificuldades e problemas
encontrados na execução dos serviços que necessitem de parecer técnico; Redigir relatórios, ofícios,
memorandos e demais documentos relativos a sua área de atuação; Operar equipamentos e sistemas de
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades; Manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: DENTISTA
Praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou
em cursos de pós-graduação; Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo,
indicadas em odontologia, Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive
para justificação de falta ao emprego; Aplicar anestesia local e troncular; Prescrever e aplicar medicação de
urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; Supervisionar os
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trabalhos realizados pelo auxiliar odontológico e o técnico em higiene dental; Elaboras relatórios diários e
mensais; Controlar pedidos e estoques de materiais permanentes e de consumo odontológico; Controlar
informações pertinentes à sua atividade; Supervisionar e ajudar na organização, controle, limpeza, lubrificação,
esterilização de instrumentais, equipamentos, materiais e local de trabalho, conforme rotina odontológica da
gerência de odontologia da autarquia municipal de saúde; Responder e coordenar a administração da clínica,
propiciando um bom desenvolvimento das atividades; Supervisionar estagiários (alunos) dos cursos de
odontologia, auxiliar odontológico e técnico em higiene dental; Realizar treinamento na área de atuação, quando
solicitado; Participar e/ou coordenar levantamentos e estudos epidemiológicos; Propor e/ou participar de ações,
dentro dos princípios da odontologia integral, visando a proteção e recuperação do indivíduo no seu contexto
biológico e social; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza,
mediantes participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e
sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades; Manter
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: ENFERMEIRO
Prestar assistência de enfermagem a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando, fazendo
educação em saúde, acompanhando a evolução, prescrevendo medicamentos conforme rotina, registrando o
atendimento em documento próprio e referenciando para outros níveis de assistência quando necessário;
Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnósticos de saúde da região, analisando os dados e
propondo mecanismos de intervenção prioritários para a melhoria do nível de saúde da população; Participar na
elaboração, execução, adequação e/ou coordenação de programas e projetos, visando a sistematização e
melhoria da qualidade das ações de saúde; Promover a integração entre a unidade de saúde, a comunidade e
outros serviços locais, visando a promoção da saúde; Participar do planejamento, coordenação, execução e
avaliação de campanhas de vacinação, estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros
itens necessários; Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem, administrativo e
operacional, conforme delegação, realizando educação em serviço e em período de adaptação, planejamento,
cronograma, orientando atividades, avaliando o desempenho técnico-administrativo, fornecendo parecer técnico
sobre o aproveitamento do mesmo, visando a boa qualidade do serviço prestado; Orientar e informar alunos de
enfermagem de outras instituições, colaborando na formação de profissionais de saúde; Planejar necessidade,
avaliar qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre medicamentos, materiais de consumo,
imunobiológicos e equipamentos, solicitando manutenção ou reparo quando necessário; Participar de montagem
de unidade prestadoras de serviços de saúde, planejando necessidades de equipamentos, materiais e outros;
Participar das atividades que visam recrutar, selecionar, capacitar, motivar e desenvolver profissionalmente as
pessoas; Participar na elaboração das normas de movimentação de pessoal nas diversas unidades de trabalho;
Assessorar no planejamento de normas para liberação de férias e licenças; Atuar, na qualidade de instrutor de
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e
autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário
ao exercício de suas atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: ENFERMEIRO ESF
Estudar, planejar, organizar, supervisionar, coordenar e executar ações de enfermagem; Participar de equipes
multidisciplinares no estabelecimento de ações, programas, políticas de saúde, junto a indivíduos, família,
comunidade e que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação e valorização da saúde; Realizar
e/ou colaborar em pesquisas científicas e em ações educativas, na área da saúde; Dar parecer técnico dentro da
sua especialidade; Executar atividades administrativas junto a unidade, coordenar pessoal de apoio, controlar e
manter informações, materiais e equipamentos de seu setor; Promover e manter intercâmbio com outras equipes
de saúde da família e unidades básicas de saúde no município ou fora dele; Prestar assistência de enfermagem
a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando, fazendo educação em saúde, acompanhando a
evolução, prescrevendo medicamentos conforme protocolos e normas, registrando o atendimento em documento
próprio e referenciando para outros níveis de assistência quando necessário; Participar na elaboração,
execução, adequação e/ou coordenação de programas e projetos, visando a sistematização e melhoria da
qualidade das ações de saúde; Promover a integração entre a unidade de saúde, a comunidade e outros
serviços locais, visando a promoção à saúde; Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de
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campanhas de vacinação, estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros itens
necessários; Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem, administrativo e operacional,
conforme delegação, realizando educação em serviço e em período de adaptação, planejamento, cronograma,
orientando atividades, avaliando o desempenho técnico-administrativo, fornecendo parecer técnico sobre
aproveitamento do mesmo, visando a boa qualidade do serviço prestado; Planejar necessidade, avaliar
qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre medicamentos, materiais de consumo, imunobiológicos e
equipamentos, solicitando manutenção ou reparo quando necessário; Participar de montagem de unidade
prestadora de serviços de saúde, planejando necessidades de equipamentos, materiais e outros; Participar de
atividades que visam recrutar, selecionar, capacitar, motivar e desenvolver profissionalmente os servidores da
área da saúde; Participar na elaboração das normas de movimentação de pessoal nas diversas unidades de
trabalho; Assessorar no planejamento de normas para liberação de férias e licenças; Compor equipes de gestão;
Atuar como coordenadores/responsáveis pelas unidades de saúde, ficando sob sua responsabilidade as escalas
de folgas e férias, consumo pedido de insumos, manutenção da organização da unidade de saúde, entre outros;
Exercer a responsabilidade técnica da equipe de enfermagem conforme delibera o Conselho Regional de
Enfermagem, ficando sob sua responsabilidade renovação anual de RT – Responsabilidade Técnica; Realizar
acolhimento e escuta qualificada, atuando de forma resolutiva nas demandas da Unidade; Realizar atividades
programadas e de demanda espontânea; Planejar e gerenciar as ações dos Agentes Comunitários de Saúde;
Realizar visitas domiciliares conforme planejamento prévio e em casos onde são necessários cuidados ao
paciente, curativos, altas qualificadas, entre outros; Alimentar sistemas de informação conforme deliberação da
gestão municipal da área da saúde e do Conselho Regional de Enfermagem; Participar da elaboração e práticas
de projeto terapêutico singular dos pacientes da sua área de abrangência; Desempenhar ações de acordo com a
Lei do Exercício Profissional: direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de
saúde pública; consulta de enfermagem; prescrição de enfermagem; participação na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; realizar ações de educação em
saúde para a população, conforme planejamento da equipe; Executar todas as atividades inerentes ao Emprego
de enfermeiro; Registrar dados de produção e atendimento realizados, em sistemas físicos ou informatizados
elaborando estatísticas diárias e mensais, sob a supervisão dos responsáveis pelas atividades; Organizar
ambiente de trabalho, em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança no trabalho e
preservação ambiental; Compor equipe de vigilância em saúde, sanitária, epidemiológica, ambiental e em Saúde
do Trabalhador na fiscalização de estabelecimentos de saúde, bens de consumo, estabelecimentos de interesse
à saúde, fiscalização de imóveis comerciais e residenciais, desenvolvimento de ações de prevenção e
investigação de surtos e outros agravos não transmissíveis, ações de controle de doenças emergentes e
reemergentes, campanhas de imunização e outros; Ter participação no controle social; Participar de reuniões,
capacitações técnicas, treinamentos, simpósios, congressos, eventos de mobilização social; Operar
equipamentos e sistema de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de suas
atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: MOTORISTA
Dirigir automóveis, utilitários, camionetes, caminhões, ônibus, tratores leves e demais veículos de transporte de
passageiros e cargas da frota municipal, dentro e fora do Município, verificando diariamente, antes e após sua
utilização, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria,
nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros; Verificar se a documentação do
veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa;
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; Observar e controlar os períodos de
revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; Realizar
anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas,
objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa
organização e controle da administração; Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente
determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Solicitar os serviços de mecânica e manutenção
dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; Transportar pessoas e equipamentos, garantindo a
segurança dos mesmos; Efetuar o transporte de material pesado, tais como: pedra, areia, ferro para construção,
terra, entre outros; Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos para evitar acidentes e
danos aos materiais transportados; Executar serviços de entrega e retirada de documentos e materiais; Observar
a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; Dar assistência a outros
motoristas em casos de sinistros e panes dos veículos; Praticar a direção defensiva visando a diminuição dos
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riscos de acidentes; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do
veículo e evitar danos aos materiais transportados; Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao
peso, altura, comprimento e largura; Realizar pequenos reparos de urgência e emergência, relatando as
ocorrências para seu superior imediato; Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso,
levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do
veículo sob sua responsabilidade; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas,
cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Participar de reuniões, treinamento e
desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho; Elaborar relatórios e relatos das atividades
desenvolvidas; Propor ao superior imediato medidas no sentido de assegurar o cumprimento das diretrizes e
normas oriundas dos órgãos competentes, relacionadas ao seu campo de atuação; Organizar ambiente de
trabalho, em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação
ambiental; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos
e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL
Atender às diretrizes curriculares nacionais do nível ministrado. Participar da elaboração da proposta pedagógica
de sua unidade escolar. Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar.
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em
articulação com a equipe de orientação pedagógica. Desenvolver, com os alunos da pré-escola, atividades dos
dois âmbitos de atividades: desenvolvimento pessoal e social e conhecimento de mundo, previstos nos
Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil; Desenvolver atividades relacionadas ao brincar,
realizando brincadeiras lentas e dinâmicas dentro e fora da sala de aula; Trabalhar com todos os eixos. Adotar
ficha de observação dos alunos da pré-escola, contendo os dados de seu desenvolvimento; Ministrar aulas,
repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; Colaborar e participar na organização das
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com
outros profissionais de Ensino; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação
do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão
escolar. Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania;
Desenvolver atividades da cultura afro-brasileira; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho
Pedagógico; Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessor pedagógico
da escola; Garantir, à criança, atividades no parque e o contato com a água; Adotar ficha de observação dos
alunos da pré-escola, contendo os dados de seu desenvolvimento; Executar outras atribuições afins.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ENSINO FUNDAMENTAL I – ANOS INICIAIS
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental de 1.º ao 5.º ano e
Educação de Jovens e Adultos do ciclo I, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, à coordenação de disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a atividades da CBO 231210, da CBO 231205 e as seguintes atribuições do cargo: Planejar e executar
o trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
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Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTES
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
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trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
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seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando

33

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM/SP
Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2021
Organização: Reis & Reis Auditores Associados
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - INGLÊS
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
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Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA
Compreende os empregos que se destinam à regência de classes de ensino fundamental, de 1.º ao 9.º ano e
Educação de Jovens e Adultos ciclo II, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das
matrizes curriculares, coordenação das disciplinas, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei 9394/96,
Funções a Atividades das CBOs 2313 e as seguintes atribuições do cargo: Atribuições: Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com a matriz curricular e diretrizes da BNCC; Participar da elaboração da
proposta pedagógica e PPP de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
de sua unidade escolar, PPP e BNCC; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Participar integralmente
do planejamento e replanejamento escolar, participar das reuniões de conselhos de classes/ano/termo, conselho
de escola e APM; Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula velando
pelas competências da BNCC; Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; Orientar os alunos na formulação e elaboração de
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos
indispensáveis ao seu desenvolvimento assim como exercitar a curiosidade intelectual incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
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usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos do ensino fundamental e da eficácia dos
métodos adotados; Avaliar o rendimento escolar e zelar pela aprendizagem dos alunos do ensino fundamental;
Estabelecer estratégias de recuperação contínua para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Assessor Pedagógico ou Diretor da unidade
escolar; Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Participar de reuniões com pais, com a comunidade e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou
correção de defasagens de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental; Participar de projetos de
conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania; Desenvolver atividades de
consciência multicultural valorizando as diversas manifestações artísticas e culturais; Realizar pesquisas na área
de Educação; Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico, coletivo e individual;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e assessoramento da escola;
Executar outras atribuições que assegurem o ensino e a aprendizagem dos alunos, o cumprimento dos dias
letivos previstos em calendário escolar homologado anualmente e horas aula estabelecidas.
FUNÇÃO PÚBLICA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Executar tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa,
monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e
passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de
estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o
maior grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao
tratamento médico especializado, em casos de cateterismos cardíacos, transplantes de órgãos, hemodiálise e
outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos
exames e tratamentos; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leituras das
reações, para obter subsídios e diagnósticos; Fazer curativos, imobilizações especiais e tratamento em situações
de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as consequências dessas situações;
Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando
entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando- o, para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento
e obter sua colaboração no tratamento; Prestar cuidados “post mortem” como enfaixamentos e tamponamentos,
utilizando algodão, gaze e outros materiais, para evitar eliminação de secreções e melhorar a aparência do
cadáver; Proceder à elaboração, execução ou supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes
geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos,
para auxiliá-los nos processos de adaptação e reabilitação; Requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos,
apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando saída no "livro de controle", para evitar desvios
dos mesmos e atender às disposições legais; Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências
verificadas em relação ao paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de
enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da
saúde; Colaborar em estudos de controle e previsão de pessoal e material necessários às atividades; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de suas
atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: AGENTE DE APOIO ESCOLAR
Fiscalizar o cumprimento do horário de entrada e de saída dos alunos, bem como os horários destinados ao
recreio e a outras atividades, fazendo soar campainha nos horários determinados, organizando a formação dos
alunos e sua entrada em sala de aula; Orientar e fiscalizar a entrada e a saída dos alunos, verificando se há
autorização para a retirada da criança ou se a mesma pode sair da unidade escolar desacompanhada; Contatar,
quando solicitado por superiores, pais e alunos, para recados ou comunicações. Acompanhar as atividades
recreativas procurando evitar brigas e discussões entre alunos durante os horários de recreio; Entregas pautas
de presença, mensagens especiais, notas e bilhetes em sala de aula certificando-se do recebimento pelo
professor e recolhendo as pautas de presença antes que as aulas se encerrem para devolvê-las à secretaria;
Supervisionar os horários de merenda para que esta se desenvolva em ambiente tranquilo e harmonioso;
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Acompanhar a distribuição da merenda escolar; Acompanhar alunos em atividades extracurriculares auxiliando
os professores na manutenção da disciplina e assegurando a segurança dos alunos; Acompanhar alunos em
desfiles e solenidades que sejam organizadas pela escola; Observar a entrada e a saída de pessoas nas
dependências da unidade escolar, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando
autorizações, para garantir a segurança do local; Zelar pela segurança de materiais e equipamentos postos sob
sua responsabilidade; Comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas;
Contratar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; Percorrer
sistematicamente as dependências da unidade escolar e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas,
portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas,
para possibilitar a tomada de medidas preventivas; Orientar a execução de serviços de manutenção mobiliária e
predial, tais como troca de lâmpadas, fusíveis, tomadas e interruptores, conserto de mesas, carteiras escolares,
cadeiras, descargas, torneiras, pintura de paredes, grades, entre outros; Organizar, administrar e fiscalizar as
várias seções da biblioteca; Organizar o horário de atendimento de forma a atender ás necessidades e
interesses do corpo docente e discente da Escola; Organizar e manter em dia a classificação, a catalogação e o
inventario do acervo e providenciar periodicamente sua desinfecção; Incentivar e orientar alunos nas pesquisas,
consultas e leituras através de ações integradas com o corpo docente; Apresentar à Diretoria, quando solicitado,
dados estatísticos sobre o movimento da Biblioteca e, anualmente, relatório geral; Elaborar, coordenar e manter
atualizados os sistemas informatizados da biblioteca escolar; Registrar e catalogar os livros, periódicos, folhetos,
mapas, recortes e outros documentos menores; Adequar o controle de entrada e saída de exemplares; Zelar
pela guarda e manutenção do acervo; Prestar informações aos usuários; Pesquisar, sugerir e coordenar compra
de novos livros, visando a atualização da biblioteca e o atendimento ás necessidades dos professores e alunos
da escola; Dar suporte aos professores sobre a existência de obras coerentes com a proposta pedagógica da
escola; Fazer a divulgação das novas aquisições da biblioteca escolar aos usuários e professores; Acompanhar
alunos desde o embarque no transporte escolar até se desembarque na escola de destino, assim como
acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos
próprios. Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar;
Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança ou utilização de outros
equipamentos obrigatórios de segurança; Orientar os alunos quanto aos riscos de acidente, evitando colocar
partes do corpo para fora da janela e outras situações de risco; Zelar pela limpeza e organização dos veículos de
transporte antes, durante e após o trajeto; identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixa-los no
local especificado; Auxiliar os alunos a subir e descer as escadas do veículo de transporte; Verificar a segurança
dos alunos no momento do embarque e do desembarque; Organizar, em conjunto com os responsáveis e
alunos; Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para suas residências ou locais
estipulados pelos pais ou responsáveis; Auxiliar os pais ou responsáveis de alunos com deficiência na
locomoção e acomodação adequada; Tratar os pais, responsáveis e alunos com urbanidade e respeito,
comunicando casos e situações de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; Comunicar às chefias as
dificuldades e problemas encontrados na execução dos serviços que necessitam de parecer técnico; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado necessário ao exercício de suas atividades;
Acompanhar, cuidar, zelar pela segurança, pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação,
cultura, recreação e lazer das crianças, os adolescentes e jovens que apresentarem qualquer tipo de dificuldade
ou deficiência, com laudos médicos ou não, de forma individual ou em grupos; Acompanhar os alunos nos seus
afazeres e incentivá-los para o desenvolvimento de potencialidades e autonomia; Atuar como elo entre os
alunos, a equipe escolar e a família; escutar, estar atento e ser solidário com a criança/ adolescente/ jovem
providenciando o atendimento das demandas de cada indivíduo; estimular e acompanhar a alimentação
saudável; Ajudar na locomoção e atividades físicas; estimular atividades de lazer e ocupacionais; Comunicar á
equipe escolar sobre toda e qualquer situação anormal que ocorra com cada aluno, dentro ou fora do espaço
físico da Unidade Escolar; monitorar os alunos em tempo integral; Manter o ambiente organizado; acompanhar
os alunos em demandas específicas, atividades extraclasses, no transporte escolar quando necessário; Prestar
apoio e participar do planejamento, execução e avaliação das atividades e contribuir para o oferecimento de
espaço físico e de convivência adequados a segurança ao desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e
emocional das crianças nas dependências das unidades escolares de atendimento na rede municipal ou nas
adjacências e atividades escolares fora das unidades Escolares; Responsabilidade de executar tarefas
relacionadas á limpeza, manutenção e conservação da escola, assim como ao controle e preparo da merenda
escolar; Executar tarefas de limpeza interna e externa do prédio, dependências, instalações, móveis e utensílios
da escola; Preparar e distribuir merendas aos alunos; Executar pequenos reparos em instalações, mobiliário,
utensílios e similares; Prestar serviços de mensageiro; Auxiliar na manutenção da disciplina geral; Respeitar e
atender as solicitações da Direção; Executar outras atividades correlatas.
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FUNÇÃO PÚBLICA: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Planejar jogos e entretenimentos, atividades musicais rítmicas e outras atividades a serem desenvolvidas pelas
crianças, selecionando ou preparando textos adequados consultando obras especificas ou trocando ideias com
orientadores educacionais, para obter um roteiro que facilite as atividades educativas e o relacionamento
educador educando coordenar as atividades do curso, desenvolvendo no aluno o gosto pelo desenho, pintura,
modelagem, conservação, canto e dança, através da prática destas atividades, para ajudar as crianças a
compreenderem melhor o ambiente que as rodeia, estimular-lhes e desenvolver lhes as inclinações e aptidões e
promover sua evolução, harmoniosa; Infundir nas crianças hábito de limpeza, disciplina e tolerância e outras
atribuições morais e sociais empregando recursos audiovisuais ou outros meios a fim de contribuir para
educação das mesmas; Registrar as atividades desenvolvidas no curso e todos os acontecimentos pertinentes,
fazendo anotações no livro de controle para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso. Executar
outras atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: AGENTE AUXILIAR DE CRECHE
Cuidar, supervisionar e orientar as crianças quanto à sua higiene corporal; Orientar as crianças quanto aos
hábitos alimentares; Colaborar no desenvolvimento de atividades recreativas e psicopedagógicos previamente
estabelecidas; Participar e colaborar com a equipe no plano de trabalho da unidade de ensino e na execução de
programas; Contribuir para a criação e desenvolvimento de condições que propiciem a construção do
conhecimento da criança, observando o comportamento das mesmas; Estabelecer com a criança, regras de
convivência, responsabilidade e assiduidade; Informar o grupo familiar sobre as ações educativas realizadas na
unidade de ensino; Atualizar-se profissionalmente, participando de palestras, cursos, seminários, encontros,
grupos de estudos e outros eventos relativos à educação; Manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras
atividades correlatas.
FUNÇÃO PÚBLICA: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO ESPECIAL
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Elaborar plano de trabalho que contemple as
especificidades da demanda existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes de Educação
Especial a ser objeto de oportuna divulgação. Integrar os conselhos de classes/ciclos/anos e participar das
HTPCs e/ou outras atividades coletivas programadas pela escola. Orientar a equipe escolar quanto aos
procedimentos e estratégias de inclusão dos alunos nas classes comuns. Oferecer apoio técnico pedagógico aos
professores das classes comuns. Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade. Desenvolver o currículo, mediante adaptações, e, quando necessário, atividades da
vida autônoma e social no turno inverso. Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e
valorizar a educação inclusiva. Adaptar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento, de modo
adequado às necessidades especiais de aprendizagem. Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo
para o atendimento de necessidades educacionais especiais. Atuar em equipe, inclusive com professores
especializados em Educação especial. Atuar nas salas de recurso, utilizando os equipamentos e materiais
próprios para cada necessidade educacional constatada.
FUNÇÃO PÚBLICA: NUTRICIONISTA
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde
pública, educação, trabalho e de outros; Analisar carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos
recursos dietéticos; Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de
contribuir para a melhoria proteica, racionalidade, economicidade e higiene dos regimes alimentares das
clientelas; Desenvolver campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação
de hábitos e regimes alimentares adequados entre a clientela; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e
outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização
superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
de suas atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
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ANEXO VI
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA T AX A DE INSCRIÇÃO

FUNÇÃO PÚBLICA OPTADA:

P

NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________________________
NIS – CADÚNICO: ___________________________________________________________________________________________
INDENTIDADE: __________________________________________ CPF: _____________________________________________

DADOS RESIDENCIAIS

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC): ______________________________________________________________

Nº ____________ BAIRRO:______________________ CEP: _________________________ CIDADE/ESTADO: __________________________

TELEFONES: (

) ________________________________________________ E-MAIL: _______________________________________________

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do
Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de Potim, que apresento condição de Hipossuficiência
Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2021, em especial o item 4.3.
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de
minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão do Processo Seletivo Público, em caso de fraude, omissão,
falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da
inscrição e automaticamente a eliminação do Processo, podendo adotar medidas legais contra minha pessoa,
inclusive as de natureza criminal, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no
art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade
das informações prestadas e submeto-me às normas do edital.
*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que
comprovem renda familiar mensal, per capta, igual ou inferior a meio salário mínimo, através da documentação
solicitada no item 4.3 do edital.
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato
requerente tem que executar todos os procedimentos exigidos no item 4.3.
Nestes termos, peço deferimento.
*Anexar cópia da Carteira de Identidade e Comprovante de inscrição.

ASSINATURA DO REQUERENTE
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ANEXO VII
MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
REALIZAÇÃO DA PROVA
____________________________________, ______ de ____________________ de 2021.
À
Reis & Reis Auditores Associados
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Processo Seletivo Público Edital nº.
01/2021 - Prefeitura Municipal de Potim/SP.

Nome: ________________________________________________
Nº. de Inscrição: ________________________________________
Função Pública: ________________________________________________

Descrição da deficiência:

Necessidade especial para realização da prova:

Atenciosamente,

______________________________
(Assinatura do candidato)
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ANEXO VIII
MODELO DE FORMULÁRIO PARA LAUDO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da
deficiência __________________ código internacional da doença (CID) ____________, sendo compatível a
deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições da função pública de __________________________
disponibilizado no Processo Seletivo Público, conforme Edital nº 01/2021 da Prefeitura Municipal de Potim/SP.

Local e Data: ____________________________________, ______ de ____________________ de 20____.
Assinatura do médico: ___________________________________________________.
Nome do médico: _______________________________________________________.
Número do CRM: _______________________________________________________.

Carimbo do médico:

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de
deficiência/doença do candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade.

41

