Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Varzea Nova

EDITAL DE INSCRIÇÕES DO SELETIVO PÚBLICO 001/2017 – RETIFICADO 09/10/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA NOVA– ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo instituído a Comissão
Organizadora do Certame, através da Portaria nº. 139/2017 de 21 de agosto de 2017, e em vista ao disposto, art. 37, Inciso IX, da
Constituição Federal, c/c a Lei Nº. 520, DE 05 DE JUNHO DE 2017 e nas demais leis que regem a espécie, e em cumprimento às
normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA
PÚBLICO, que estarão abertas as inscrições do SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS e PROVA DE TITULOS PARA O
PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO –
REDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL na forma prevista no presente EDITAL E INSTRUÇÕES QUE O INTEGRAM, sob
execução técnica e coordenação da empresa SOLUÇÃO.GOV – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA.
O Seletivo em Referencia visa o preenchimento de vagas dos empregos de provimento temporário da estrutura do Poder Executivo
Municipal e será válido pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.
O Seletivo será regido por este Edital e pelos princípios gerais do Direito que norteiam os atos administrativos do Executivo Municipal.
01. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os empregos, vagas, cargas horárias, vencimentos e escolaridades são os constantes do Anexo I deste Edital.
1.2. Os valores das taxas de inscrição são os constantes do subitem 3.3.2 do presente Edital.
1.3. O ingresso no emprego far-se-á no padrão de referência e amplitude salarial correspondente, de cada emprego em questão,
mediante a aprovação no Seletivo e em conformidade com as Leis supracitadas e as demais leis que regem a Prefeitura Municipal de
Várzea Nova - Bahia.
1.4. Ficam reservados 5% do total das vagas de cada emprego existente no ANEXO I deste Edital, para os candidatos portadores de
deficiência.
1.5. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente, se a parte fracionária for igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e, para o número inteiro imediatamente
anterior se a parte fracionária for inferior a 0,5 (cinco décimos).
1.6. O prazo de validade do Seletivo Público será de 01(um) ano podendo ser prorrogado por igual período uma única vez a critério da
autoridade competente;
1.7. O Seletivo para os empregos de que trata este Edital compreenderá exame para aferir conhecimentos e habilidades, constituído de
duas etapas, a saber:
1. Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os candidatos;
2. Prova de Títulos para todos os cargos de nível superior, de caráter classificatório.
1.8. As atribuições dos empregos estão estabelecidas em legislação específica, que regem o serviço público da Prefeitura Municipal de
Várzea Nova- Bahia, conforme constam no Anexo II.
02. DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

NÍVEL SUPERIOR
PORTUGUÊS: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e paráfrase.
Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: narração,
dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística.
Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés,
em vez, dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos
elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise,
mesóclise e próclise). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de concordância: nominal e
verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto
(ambiguidade e redundância). Semântica e Estilística.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistência Social e as esferas do Poder Público. Assistência Social: Definição, princípios,
diretrizes e organização. Conselhos de Assistência Social. Formação profissional do assistente social na contemporaneidade.
Desenvolvimento Social e Políticas de Habitação. Educação popular e Serviço Social. Legislação específica da área da assistência
social. Municipalização e descentralização da assistência social. Participação social: Associação de moradores, Conselhos
Municipais, Movimentos Sociais. Planejamento social. Elaboração, implementação, administração, monitoramento e avaliação da
extrema pobreza. Pobreza urbana, favelização, migração. Políticas Sociais. A relação público x privado: as Organizações Não
Governamentais (ONGS); e as Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIP). Políticas Sociais e direitos sociais. Políticas
Sociais e Serviço Social. O debate contemporâneo sobre o Serviço Social: reflexões sobre teoria em suas relações com as demandas
à profissão. Políticas Sociais e Direitos Sociais no Brasil: seus desdobramentos históricos e político-sociais. Políticas de governo para
o desenvolvimento sustentável: Avaliação de Políticas Sociais. Pesquisa em Serviço Social à construção do conhecimento;
metodologias qualitativas e sua aplicação pelo Serviço Social. Assistência social com a garantia de direitos. Estratégias e
procedimentos teóricos metodológicos, instrumentais e técnicos em Serviços Sociais. Serviço Social e movimentos sociais: concepção
e suas expressões no Brasil. Processo de Trabalho e Serviço Social. Noções de administração: planejamento, organização e
execução das atividades profissionais; trabalho em equipe. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Estatuto do Idoso. Serviço
Social e família. Trabalho interdisciplinar, redes sociais assistenciais. Princípios éticos e legislação do exercício profissional.
Conhecimento de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, como política e economia, entre
outros.
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Fundamentos da educação: filosóficos, políticos, sócio-econômicos e culturais; História da educação
no Brasil: período colonial, república, império, movimentos sociais e a educação no Brasil redemocratizado; Estrutura do sistema
organizacional brasileiro: a) o ensino brasileiro, organização administrativa, didática e funcional, b) a educação na Constituição
Brasileira e as perspectivas da LDB nacional; Legislação do ensino; Leis 4024/61, 5540/58, 5692/71, 7044/82, 9394/96 e 11.114 de
20/06/2005; Objetivos dos diversos graus de ensino: infantil, fundamental, médio e superior; Planejamento educacional: a) conceitos e
princípios, b) questões básicas no processo de planejamento: técnico, político e administrativo, c) etapas e níveis do planejamento
educacional, d) instrumentos do planejamento educacional (plano, programa e projetos), e) política educacional brasileira: planos
nacionais de desenvolvimento da Amazônia e planos setoriais de educação, f) órgãos do sistema de planejamento educacional
brasileiro; Orientação educacional: conceitos, objetivos, princípios e funções; Supervisão: conceitos e fundamentação políticofilosófica; Supervisão escolar e organização do trabalho pedagógico integrado: a ação supervisora no contexto das experiências
curriculares nos diferentes níveis e modalidades de ensino; Concepção e reflexões sobre planejamento: a) conceitos, características e
aspectos, b) princípios que orientam o planejamento, c) integração dos vários níveis em um só processo, d) planejamento educacional
como um processo (sistêmico, dialético e participativo); Concepções e reflexões sobre o controle e avaliação do processo pedagógico:
a) avaliação curricular, b) avaliação do ensino-aprendizagem, c) avaliação do desempenho docente; A dimensão técnica do trabalho
pedagógico na perspectiva da supervisão escolar: a) tecnologias e suas utilizações no trabalho pedagógico: televisão, vídeo,
informática, b) cotidiano da escola: conselho escolar, conselho de classe, projeto pedagógico
FISIOTERAPEUTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos nas ciências: Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica,
neuroanatomia, patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mental,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora,
manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas,
prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho respiratório. Técnicas de treinamento em locomoção e de ambulação:
treinamento com muletas e andadores, treinamento com cadeiras de rodas e outros. Técnicas específicas para a área ambulatorial:
conhecimentos básicos em eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos básicos em mecanoterapia e em métodos e técnicas
cinesioterápicas que promovam a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar ou
ambulatorial). Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e traumatologia – pacientes submetidos
à tração transesquelética, osteossínteses e fixadores externos, amputações e alterações neurológicas periféricas. Clínica médica pacientes com alterações cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com seqüelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica pacientes com alterações de consciência ou não, submetidos a tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas,
seqüelados ou não, com vários graus de acometimento. Pediatria - pacientes com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas
decorrentes de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. Clínica cirúrgica - pacientes em pré ou pósoperatórios de
cirurgias abdominais ou torácicas com alterações respiratórias ou não.
ENFERMEIRO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Teorias
administrativas e enfermagem. Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento, organização,
comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Anatomia, Fisiologia,
Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e Imunologia humana. Assistência à mulher: reprodução humana, diagnóstico de gravidez,
modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, trabalho de parto e puerpério (normal e
patológico) e amamentação. Assistência de enfermagem no Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. Assistência ao recémnascido normal e prematuro e ao recém nascido de alto risco. Patologias do recém-nascido. Puericultura, controle de crescimento e
desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do adolescente. Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por imunização:
vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças transmissíveis: medidas preventivas,
diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem a portadores de problemas
clínicos: Assistência ao adulto e ao Idoso nas doenças crônico degenerativas, cardiovasculares, respiratórias, neurológicas,
endócrinas, gastrointestinais e urinárias; Assistência de enfermagem a pacientes com Insuficiência Renal Crônica (diálise e
hemodiálise); Assistência de enfermagem a portadores de problemas cirúrgicos: Assistência de enfermagem no pré e pós-operatório e
com necessidades de cuidados intensivos. Assistência de enfermagem em psiquiatria. Noções sobre doenças ocupacionais.
Assistência de enfermagem ao paciente em situação de emergência/urgência. Atuação do enfermeiro no controle e prevenção das
infecções hospitalares. Atuação do enfermeiro no processamento de materiais: Limpeza, desinfecção e esterilização: Conceitos,
procedimentos, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: importância,
métodos, atuação, resultados. Sistematização da assistência de enfermagem. Consulta em enfermagem Anamnese, exame físico,
diagnóstico e tratamento de enfermagem. Terminologia técnica, Feridas/curativos, Cálculo de medicação. Políticas públicas em saúde
e sua evolução histórica. Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – Capítulo I e II - Seção I e II.
Lei Federal nº. 8.080/1990; Lei Federal nº. 8142/1990. Portaria n.º 1863/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui a Política Nacional de
Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão);
Portaria n.º 1864/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às
Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território
brasileiro: SAMU- 192); Resolução nº 1.672, de 29 de julho de 2003. Dispõe sobre transporte inter-hospitalar de pacientes e dá outras
providências. Brasília/DF: n. 144, 29 jul. 2003.
CARGO: NUTRICIONISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Unidades de Alimentação e Nutrição -objetivos e características, planejamento físico, recursos
humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. Nutrição Normal: definição, leis da
alimentação / requerimentos e recomendações de nutrientes - Alimentação enteral e parenteral. Planejamento, avaliação e cálculo de
dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar , adolescente e coletividade sadia.
Diagnósticos Antropométricos: padrões de referência / Indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do
adulto: índice de massa corporal (classificação de GARROW). Dietoterapia nas enfermidades digestivas: trato gastro-intestinal /
glândulas anexas. Dietoterapia nas enfermidades renais. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos
distúrbios metabólicos: obesidade: Diabete Mellitus e dislipidemias. Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energéticoprotéica-calórica, anemias nutricionais. Vitaminas. Ácidos Graxos. Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição enteral e
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parenteral. Influência medicamentosa nos nutrientes corpóreos. Avaliação nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos.
Processo de digestão e Vias de excreção de nutrientes.
CARGO: ODONTÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:Dentisteria: preparo da cavidade, material de proteção e restauração. Anestesia loco-regional
oral: tipos técnicas, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos
cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Seminologia oral: anaminese, exame clínico
e radiológico. Meios complementares de diagnósticos. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção: fluorterapia e toxicologia.
Poupa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites,
etiopatogenia, diagnóstico. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular.
Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico,
tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia buco-maxilo-facial: técnicas
operatórias procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêuticas: definição, métodos, agentes medicamentosos.
CARGO: PROFESSOR – FUNDAMENTAL I
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: As diferentes concepções do processo de aquisição da leitura e da escrita. A formação do
leitor/autor. As funções sociais da linguagem. As produções da leitura. Criação e análise de atividades integrando os vários tipos de
linguagem do processo de interlocução: verbal-oral e escrita, não-verbal-plástica, cênica, musical, gestual. A variabilidade linguística
nas modalidades escrita e falada, e suas variantes históricas, regionais, socioculturais, situacionais. Caráter criativo e produtivo da
linguagem. Gêneros textuais. Elementos e relação da estruturação gramatical: o conteúdo semântico de aspectos morfossintáticos de
Língua Portuguesa - os fonemas e grafemas da Língua Portuguesa. A convenção ortográfica. Classe das palavras. Estrutura e
processo de formação das palavras. A frase e sua estrutura. O período e sua construção sintática: coordenação e subordinação.
Metodologia da Matemática: Orientações Didáticas para o ensino da Matemática( na educação infantil e no 1º segmento do ensino
fundamental). Sistema de Numeração Decimal. Números e Operações. Números Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas.
Tratamento da Informação. Metodologia das Ciências: Orientações Didáticas para o ensino de Ciências(na educação infantil e 1º
segmento do ensino fundamental). Ambiente. Ser humano e Saúde. Recursos tecnológicos. Universo: Astros, Sistema Solar, o Sol
como fonte de energia (luz e calor. Rochas e Solos: combustíveis fósseis. Ar Atmosférico: composição, relações com os seres vivos,
os agentes de poluição, pressão e suas variações, ventos. Água: propriedades físicas e químicas, ciclo da água, poluição, relação
com os seres vivos e tratamento da água. Meio Ambiente e Sociedade. Seres Vivos: biodiversidade, classificação em cinco reinos e
caracterização geral dos filos quantos às funções vitais e representantes mais característicos. Biologia Humana: noções elementares
de Anatomia e fisiologia humanas, métodos anticoncepcionais e ética (ecológica, cultural e social). Referenciais Curriculares da
Educação Infantil e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Metodologia de História e Geografia: Conteúdo
Programático Orientações Didáticas para a educação infantil e para o 1º segmento do ensino fundamental do ensino de História e de
Geografia: História local e do cotidiano. História das Organizações Populacionais. Orientações Didáticas para o ensino de Geografia.
Estudo da paisagem local. As paisagens urbanas e rurais - suas características e relações. O espaço e o tempo na educação infantil.
CARGO: PROFESSOR – FUNDAMENTAL II
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Princípios metodológicos do Ensino da língua Inglesa. Leitura e interpretação de textos autênticos
da língua inglesa tais como: jornalísticos e literários; Estrutura e Formação de Palavras: processos de derivação e composição de
vocábulos; Antônimos, sinônimos, falsos cognatos; Aspectos morfo-sináticos; Substantivos (caso, número, gênero, concordância);
Pronomes (classificação, uso, concordância); Adjetivos (classificação, concordância, posição, flexão); Advérbios (classificação, uso,
posição na sentença); Conjunções (classificação, uso); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação,
combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da sentença simples e complexa.
CARGO: PSICÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos e Ética na Psicologia; Bases biológicas do comportamento; A evolução e as raízes
biológicas do comportamento; O cérebro e o sistema nervoso; Sensação, Percepção, Consciência, Desenvolvimento, Motivação e
Aprendizagem; Gênero e Sexualidade; Personalidade; Conhecimento e pensamento: Inteligência, Memória, Pensamento e a
linguagem. A pessoa no contexto: o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento social. Cognição social e emoção. Influências
Sociais e Relacionamentos. Psicopatologia. Terapias. Tratamento de transtornos Mentais. Código de ética, Leis e Portarias
relacionadas à prática profissional. Programas, políticas e projetos federais que abrangem a Psicologia. Sistema Único de Assistência
Social (SUAS): Programa de Proteção Social Básica. Psicopatologia Geral, TCC - Terapia Comportamental Cognitiva. Psicologia
Social e Institucional. Conhecimentos sobre CRAS, PAIF, PSB e Programas Federais pertinentes ao exercício da profissão.
CARGO: PSICOPEDAGOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação no mundo contemporâneo as exigências de um novo perfil de cidadão; tendências
atuais da educação; novas demandas para a educação escolar e alternativas de atendimento; quem é o aluno brasileiro: perfil,
expectativas; saberes e práticas voltados para o desenvolvimento de interações sociais, capacidades cognitivas, afetivas, culturais e
psicomotoras. Educação escolar e qualidade de ensino diretrizes e fundamentos legais para a educação básica; a escola como efetivo
espaço de aprendizagem e de socialização; proposta educacional e pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das
características multiculturais e das expectativas dos alunos; currículo e avaliação: as dimensões da avaliação institucional e do
processo ensino-aprendizagem; a utilização das tecnologias educacionais a serviço da aprendizagem. Ação psicopedagógica a
especificidade da função psicopedagógica a serviço da garantia de educação escolar de qualidade como direito de todos. A
aprendizagem e a educação: O aprender - Como? O não aprender - Por quê? As perturbações na aprendizagem. Os problemas de
aprendizagem. O alcance da psicopedagogia e a intervenção psicopedagógica específica. Dimensões do processo de aprendizagem:
As questões da não-aprendizagem. O fracasso escolar e a busca de soluções alternativas. A importância do diagnóstico.

NÍVEL MÉDIO
PORTUGUÊS: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e paráfrase. Texto
literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação
e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística. Funções da
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Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez,
dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação no texto.
Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe
de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos
conectivos). Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão,
coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância). Semântica e Estilística.
MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três, simples e compostas. Equação de 1º e de 2º grau. Problemas de
primeiro e segundo graus. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico. Resolução de Situações-Problema. Geometria Plana. Trigonometria. Funções. Matrizes.
Determinantes.
CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/2010; Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº
6.938/1981; Política Nacional Recursos Hídricos Lei nº 9433/1997; Política Nacional de Educação Ambiental Lei nº 9.795/1999;
Código Florestal nº 12.651/2012; Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998; Resolução CONAMA nº 237, nº 305, nº 357, nº 358, nº 382,
nº 397 e nº 430; Gestão Ambiental; Ecologia; Gestão das Águas, Tratamento de efluentes; Química ambiental; Temas atuais:
aquecimento global, efeito estufa, eutrofização, poluição e problemas de saúde pública (dengue, leishmaniose, etc); Desenvolvimento
Sustentável; Degradação e Poluição Ambiental; Noções de tecnologias de tratamento de água, noções de tecnologias de tratamento
dos efluentes; tratamento de água e efluentes; noções de tecnologias de tratamento de resíduos sólidos; tratamento e descarte de
resíduos sólidos domésticos e industriais; Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA RIMA).
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Constituição Federal de 1988. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social - Norma Operacional Básica (NOB/SUAS).
Noções sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS NOB/2005. Noções básicas sobre os Programas SCFV – Serviço de
convivência fortalecimento do vinculo, Bolsa Família e PAIF, Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; Programa Centro
de Referência da Assistência Social - Cras, funcionamento, acompanhamento e avaliação; Estatuto da Criança e do Adolescente.
Decreto 3.298/99, que regulamenta a Lei n.º 7853, dispondo sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência. Resolução nº. 145, de 15 de outubro de 2004 (Política Nacional de Assistência Social - PNAS, a qual institui o Sistema
Único da Assistência Social – SUAS)
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas públicas de saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (Lei Federal
nº. 8.080/1990; Lei Federal nº. 8142/1990); Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Regulamentação do
exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração
de altura e peso; Assepsia e controle de infecção. Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo
para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão;
Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dietas oral e
enteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares,
pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e
métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos,
intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão,
profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência
à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico;
Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública:
Imunização básica na infância; Vigilância epidemiológica; Atenção à Saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do
idoso.
CARGO: TÉCNICO MEIO AMBIENTE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Bases filosóficas da questão ambiental; Fundamentos da questão
ambiental; Fundamentos da ecologia; Política de Educação ambiental nas escolas e na comunidade; Métodos e Técnicas de análise
ambiental; Estrutura e funcionamento do ensino ambiental; Didática; Diagnóstico ambiental; Impacto ambiental - análise e relatórios;
Trabalho e cidadania; Gestão de recursos naturais. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: Direito ambiental; Economia ambiental;
Desenvolvimento sustentável; Qualidade e meio ambiente; Saúde, segurança e meio ambiente; Planejamento urbano; Políticas
Públicas sócio-ambientais; Ciências do Ambiente. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia.
Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos
Ambientais. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise
de Química do Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública.
Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. Conhecimento das normas ISO 9002:2000. PRESERVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Sistemas de Gestão Ambiental; Estudo da Paisagem Urbana; Gerência, planejamento e
financiamento de Projetos Ambientais; Gestão das tecnologias limpas e reciclagem; Ecopedagogia; Ecopublicidade.
CARGO: TÉCNICO AGRICOLA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Uso e conservação dos solos; Adubação em geral: Tipos e classificação de fertilizantes e
corretivos; Irrigação e drenagem; Conhecimentos gerais de fitotecnia: Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes.
Olericultura. Fruticultura. Silvicultura. Pastagens. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Regulagem de
equipamentos agrícolas. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Noções de fitossanidade. Identificação das principais
pragas agrícolas. Manejo de pragas. Uso correto de agrotóxicos. Conhecimentos gerais de zootecnia. Bovinocultura. Avicultura.
Ovinocultura. Caprinocultura. Piscicultura. Suinocultura. Noções de sanidade animal. Noções de higiene e de segurança individual,
coletiva e de instalações. Noções de segurança no trabalho e de primeiros socorros.
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CARGOS: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS / MONITOR DE CRECHE / OFICINEIRO
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações:
ambiente Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações
exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional e internacional. 2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na
sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado da Bahia e do Município de Várzea Nova.
Acontecimentos históricos e evolução do município de Várzea Nova, sua subdivisão e/ou fronteiras.

NÍVEL FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS: Interpretação de textos; Ortografia; Pontuação; Acentuação e Separação silábica, Encontros Vocálicos; Encontros
Consonantais, Sinônimos, Antônimos, Parônimos e homônimos; Flexões do Substantivo; Aumentativo e Diminutivo; Regência Verbal
e Nominal; Analise Sintática da Oração; Classe de Palavras (Advérbio, Substantivo, Adjetivo, Verbo, Preposição, Conjunção, Pronome
e numeral); Compreensão de textos e Tipologia textual.
MATEMÁTICA: As quatro operações fundamentais (Adição, Subtração, multiplicação e divisão); Números pares e ímpares; Dezena e
Dúzia; Números decimais; Pesos; Sistema métrico decimal; Unidade de Sistema Monetário Brasileiro; Geometria Plana (Ponto, Reta e
Plano). Raciocínio Lógico: Capacidade de interpretar figuras e questões matemáticas
CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
1. Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. 2. Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle
de doenças transmissíveis. 3. Noções básicas sobre as doenças transmitidas por vetores e as medidas de prevenção dessas
doenças. 4. Noções básicas sobre doenças de notificação obrigatória: Tuberculose, Leptospirose, Dengue, Febre amarela, AIDS,
Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Esquistossomose, Hepatite B/C, Sarampo, Tétano, Hanseníase 5. Noções básicas sobre
saneamento e meio ambiente. 6. Conhecer calendário básico de vacinação da criança. 7. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de
Saúde e a Lei Orgânica da Saúde- N4 8080, de 19 de Setembro de 1990. 8. Atribuições do Agente de Combate às Endemias.
CARGO: MECÂNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Funcionamento de um automóvel; principais partes de um automóvel - Motor e carburadores,
injeção eletrônica. Motor diesel - Ignição, resfriamento e lubrificação - Embreagem, caixa de mudanças e diferencial - Freios, rodas e
pneus - Instalação elétrica básica, luzes e gerador - Suspensão e direção; Localização de avarias e manutenção (Os reparos e
regulagens necessárias): - Motor - Carburador - Sistema de resfriamento - Ignição - Sistema de arrefecimento - Lubrificação Transmissão - Freios - Rodas e pneus - Suspensão - Direção - Verificações periódicas; Ética profissional.
CARGO: MOTORISTA / OPERADOR DE RETRO / OPERADOR DE PÁ ENCHEDEIRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro. Noções do funcionamento do
veículo. Respeito ao Meio Ambiente. Velocidade Máxima Permitida. Parada obrigatória. Cuidados gerais ao volante. Direção defensiva,
Convívio Social no Trânsito. Ética profissional e Noções Básicas de Primeiros Socorros
CARGOS: AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / GARI / JARDINEIRO / PORTEIRO / PEDREIRO / PODADOR / SOLDADOR.
CONHECIMENTOS GERAIS: Os candidatos devem reconhecer e responder às questões sobre: História do Brasil e de sua
localidade; Fenômenos geográficos do Brasil; Nomes de países vizinhos ao Brasil e suas capitais (América Latina); Os estados
brasileiros; Cidade / município / meio de vida / trabalho e salário; Atualidades veiculadas na mídia Nacional e Internacional; Meio
Ambiente; Preservação da Natureza.
03. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições ficarão abertas no período de 02 a 20 de outubro de 2017, através do site solucaogov.com.br.
3.2. No período das inscrições o candidato deverá (procedimento):

3.2.1 Será admitida inscrição via Internet, através do endereço eletrônico: solucaogov.com.br, solicitada entre 02 a 20 de outubro de
2017, até às 23h59min, observado o horário local do Estado da Bahia.
3.2.2 A inscrição solicitada via internet, mediante preenchimento de requerimento específico somente será confirmada após o
pagamento do boleto bancário gerado pelo sistema.
3.2.3 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico solucaogov.com.br, e deve ser impresso para o pagamento da taxa de
inscrição após a conclusão do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição online.
3.2.4 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até 01 (um) dia após a emissão do boleto, no
horário de atendimento das agências bancárias.
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3.2.5 A solicitação de inscrição via Internet cujo pagamento for efetuado após a data estabelecida no subitem anterior não será aceita.
3.2.6 O candidato que se inscrever pela Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade e CPF, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.
3.2.7 A SOLUÇÃO.GOV não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas ocorridas não forem de
responsabilidade dos organizadores.
3.3 OUTRAS CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS INSCRIÇÕES:
3.3.1 O preenchimento incorreto dos dados do candidato na Ficha de Inscrição será de sua inteira responsabilidade e, constatado erro
nos dados, a correção deverá ser efetuada através da Área Restrita, utilizando o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição;
3.3.2 A taxa de inscrição está classificada de acordo com a escolaridade, segundo os valores especificados no quadro abaixo:
Escolaridade Mínima requerida por emprego conforme ANEXO I
Nível Superior
Nível Médio
Nível Fundamental

Valor da Taxa de
Inscrição
R$ 100,00
R$ 70,00
R$ 40,00

3.3.3 Não serão aceitas inscrições ou comprovantes de pagamento via e-mail, postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea.
3.3.4 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição somente
após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Seletivo.
3.3.5 O candidato que se inscrever para mais de um emprego será o único responsável pela duplicidade de inscrição, na hipótese de
coincidência do horário da realização das provas, deverá optar para qual concorrerá, tornando nulas as demais, sem direito ao
ressarcimento das inscrições para as quais não prestou prova.
3.3.6 Efetivada a Inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração quanto ao emprego da Inscrição, bem como não haverá
devolução da importância paga a título de ressarcimento das despesas com materiais e serviços em hipótese alguma.
3.3.7 Serão canceladas, a qualquer tempo, as inscrições, provas ou contratação do Candidato, se verificadas falsidade de declaração
ou irregularidade nas provas ou documentos.
3.3.8 Somente haverá isenção do valor da taxa de inscrição, nos casos previstos em Lei ou ainda poderá ser considerado isento,
aquele candidato considerado membro de família de baixa renda, sendo família de baixa renda, aquela que nos termos do art.
4º, Inciso II, do Decreto Federal n 6.135/07, tenha renda familiar mensal:
a) Per capita até meio salario mínimo; ou
b) Familiar até três salários mínimos.
Desprezando-se aqueles cadastrados, isto é, que tenham o NIS, mas com renda familiar superior ao previsto no art. 4º, Inciso II, do
Decreto Federal n 6.135/07.
3.3.9 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Várzea Nova será realizada
somente via internet, o candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar no período do dia 06 a 15 de outubro de 2016, até às 23h59min, observado o horário local do Estado da
Bahia, informando o Número NIS e clicando no botão “ENVIAR PEDIDO DE ISENÇÃO” após o preenchimento
da ficha de inscrição.
b) Deverá informar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único, para que seja enviado o
pedido de isenção;
c) Edital com a relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgado até o dia 16/10/2017, no
endereço eletrônico solucaogov.com.br;
d)

Os candidatos que desejarem interpor recurso sobre o resultado do pedido de isenção poderão fazê-lo no dia 17 de
outubro 2017;

e)

As respostas dos recursos interpostos sobre o pedido de isenção serão publicadas no dia 19/10/2017;

3.3.10 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor da taxa indeferidos poderão efetivar sua inscrição no certame,
acessando o endereço eletrônico disponibilizado pela Contratada e imprimindo o boleto bancário no aplicativo de acompanhamento
de inscrição, para pagamento até a data de vencimento;
3.3.11 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e
no prazo estabelecido no item anterior, estará automaticamente excluído do certame.

3.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
3.4.1
São reservados aos portadores de necessidades especiais o percentual 5% (cinco por cento) do total de vagas por emprego.
3.4.2
Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, se a parte fracionária for igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e, para o número inteiro
imediatamente anterior se a parte fracionária for inferior a 0,5 (cinco décimos).
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3.4.3
Às pessoas portadoras de deficiência que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso VIII do
Art. 37 da Constituição Federal e Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto Nº. 5.296/2004 é assegurado o direito de inscrição no
presente Seletivo desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições objeto do emprego em
provimento.
3.4.4
Consideram-se pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4°
do Decreto 3.298/99.
3.4.5
No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar, na Ficha de Inscrição, essa condição e a deficiência
da qual é portador, que será comprovada mediante Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência.
3.4.6
O Laudo deverá ser em original ou cópia autenticada e será enviado via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia
23/10/2017 em envelope fechado endereçado a SOLUÇÃO.GOV, com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: SOLUÇÃO.GOV - Consultoria em Gestão Pública
CEP: 40.820-021
AV. TRANCREDO NEVES, Nº 969, SALA 907, SALVADOR-BA
Seletivo Público da Prefeitura Municipal de VARZEA NOVA- Bahia (LAUDO MÉDICO)
NOME DO CANDIDATO:XXXXXXXXXXX
EMPREGO:XXXXxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXXX
3.4.7 Caso o candidato não envie o laudo médico, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas,
mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.
3.4.8 Não serão consideradas deficiências os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres. O candidato cego deverá solicitar, por escrito, condições especiais para submeter-se à prova
e especificar o tipo de deficiência e o emprego em que se inscreveu. Os candidatos que não o fizerem até o término da inscrição,
seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada.
3.4.9 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, particularmente o
seu art. 40, participarão do Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas,
avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.
3.4.10 As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem
permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o emprego a que se candidatar;
3.4.11 As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta de candidatos aprovados no Seletivo
Público, por contra-indicação na perícia médica ou por outro motivo, serão preenchidas por candidatos não portadores de deficiência,
com estrita observância da ordem classificatória;
3.4.12 Os candidatos aprovados que não preencherem os requisitos como deficientes, de maneira automática, sairão da lista
destinada a deficientes e figurarão na lista de aprovados em ampla concorrência, com sua classificação respectiva.
04. DO PROCESSO SELETIVO
O Seletivo será realizado em duas etapas e constará dos seguintes procedimentos:
4.1 - ETAPA DE PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS EMPREGOS
4.1.1 Todos os candidatos serão submetidos a uma Prova Objetiva, a ser elaborada de modo a abranger as capacidades de
compreensão, aplicação, análise e síntese, privilegiando a reflexão e o raciocínio, sendo em número de 50 (cinquenta) questões
inéditas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), com uma única resposta correta por questão, com
duração de 04(quatro) horas;
4.1.2 A Prova Objetiva é elaborada de acordo com os conteúdos constantes do programa que, para todos os efeitos legais,
integram o Edital. Não haverá indicação de bibliografia.
4.1.3 Cada Prova Objetiva valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será
corrigida por processo eletrônico de computação. Os pesos de cada questão são determinados conforme tabelas abaixo:
NÍVEL SUPERIOR
DISCIPLINAS
Português
Conhecimentos Específicos

PESOS

QUANT. DE QUESTÕES

1,5
2,5

25
25

NÍVEL MÉDIO
DISCIPLINAS
Português
Matemática
Conhecimentos Específicos

PESOS

QUANT. DE QUESTÕES

2,0
1,5
2,5

16
17
17

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

7

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Varzea Nova

DISCIPLINAS

PESOS

QUANT. DE QUESTÕES

2,3
2,3
1,3

18
17
15

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais

4.1.4 Será considerado CLASSIFICADO o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva, não
havendo possibilidade de aproximação de notas;
4.1.5 Será considerado APROVADO o candidato classificado, que no Resultado Final, esteja dentro do numero de vagas
oferecidas para o emprego concorrido.
4.1.6 Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro reserva durante o prazo de
validade do Seletivo Público e poderão ser nomeados em função da disponibilidade de vagas;
4.2 - ETAPA II - PROVA DE TITULOS PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR
4.2.1 A prova de títulos de caráter apenas classificatório será aplicada para os candidatos habilitados na Prova Objetiva. Esta
prova valerá no máximo 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos supere tal valor.
4.2.2 Os títulos serão recebidos em horários e locais a serem definidos mediante edital específicos e avaliados por banca
examinadora.
4.2.3 Os critérios para avaliação de títulos encontram-se elencados nos quadros abaixo:

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
QUADRO I – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
TÍTULO

2,0
1,0

MÁXIMO
POR ITEM
2,0
1,0

1,0

2,0

0,5

1,0

1,0 ponto por ano de
experiência comprovada

4,0

PONTOS POR TÍTULOS

Doutorado na área para a qual concorre
Mestrado na área para a qual concorre
Curso de especialização, em nível de pós-graduação, com carga mínima de 360 horas,
apenas na área do cargo de opção (até dois, e somente dois cursos).
Curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento, em nível de pós – graduação, com carga
horária mínima de 60 horas, apenas na área específica da Educação (até dois cursos).
Experiência devidamente comprovada no exercício de atividades inerentes ao cargo de
opção, (até o limite de 04 anos).
TOTAL

10,0

4.2.4 Nos termos da legislação brasileira, somente pode ser acolhido como curso de Pós - Graduação, aqueles cursados após a
Graduação.
4.2.5 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura do
responsável e data, bem como a devida autenticação em cartório.
4.2.6 Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a Curso de Especialização, o candidato deverá comprovar que
o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES Nº
1, de 03 de abril de 2001). Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho Nacional
de Educação (Resolução CNE/CES N.ºCES n.º 1, de 03 de abril de 2001), o título não será considerado.
4.2.7 Para receber a pontuação relativa ao curso de capacitação, deve esta ser comprovada por intermédio de fotocópias
autenticadas das capacitações específicas, expedidas por entidades reconhecidas pelo MEC/Conselho Estadual de Educação,
Instituições públicas, privadas ou filantrópicas reconhecidas por lei.
4.2.8 Cada título será considerado uma única vez.
4.2.9 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax e/ou via correio eletrônico.
4.2.10 Somente serão convocados para a apresentação dos títulos os candidatos classificados em até 02 (duas) vezes o limite
do número de vagas e que atendam o que fica estabelecido no Anexo I, no que coube.
4.2.11 A data, horários e locais entrega dos títulos serão definidos mediante edital específico a ser publicado, não sendo válidos
títulos entregues em data posterior a definida no edital.
05. DA CONFIRMAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS E DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS.
5.1 A relação de candidatos inscritos por emprego poderá ser confirmada no endereço eletrônico solucaogov.com.br, a partir do dia
24 de outubro de 2017.
5.2 Caso o nome do candidato não conste na Relação Geral de Inscritos, o mesmo deverá informar imediatamente à empresa
organizadora do Seletivo através do e-mail: solucaogovconcursos@gmail.com e do telefone (71) 3012-5218, em horário comercial
de segunda a sexta-feira.
5.3 O candidato somente fará a prova se munido de documento de identificação com foto, não sendo aceitos fotocópias, mesmo que
autenticadas, ou qualquer outro documento sem validade legal ou sem foto.
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5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante,
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. Os documentos deverão
estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
5.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas o documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido
há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e
de impressão digital em formulário próprio.
5.6 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.
5.7 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida neste
Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Seletivo.
5.8 As provas serão realizadas no Município de Várzea Nova-Bahia, no horário e local a serem publicados no Quadro de Avisos da
Prefeitura Municipal de Várzea Nova e através da Internet no endereço eletrônico solucaogov.com.br. O candidato deverá, após
encerramento das inscrições, obter informações quanto ao local, sala e horário de realização da prova. É de responsabilidade
exclusiva do candidato à identificação correta dos locais e horários de realização das provas, acompanhando as publicações
referentes ao Certame.
5.9 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de local e horário da prova, nem do gabarito e do resultado.
5.10 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, confeccionada em material
transparente e documento de identificação original.
5.11 Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 07h00 e fechados às 07h30, vedado o acesso após o fechamento
dos portões, não se levando em conta o motivo do atraso. (Horário de início das Provas 08h00 - Horário Local). E caso ocorra em dois
turnos, no turno da tarde os portões de acesso aos locais de prova, serão abertos às 13h e fechados às 13:30h (Horário de início
das Provas 14h00 - Horário Local).
5.12 Não será permitida a entrada de candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos portões.
5.13 Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento, seja qual for o motivo que tenha determinado a ausência
do candidato, implicará na sua eliminação automática.
5.14 Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Seletivo.
5.15 Na ocorrência de eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, data de nascimento etc, o
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que seja constatado em Ata e, quando concluída a prova, proceder a devida correção
através da área do candidato no site da empresa.
5.16 O tempo de duração da prova será de 04 (quatro) horas. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas.
5.17 O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização da sua prova, poderá interrompê-la até que se restabeleça no
próprio local de realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça para terminar sua prova dentro do horário estabelecido,
estará eliminado do Seletivo.
5.18 Após resolver todas as questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, na Folha de Respostas, onde será de sua inteira responsabilidade o preenchimento correto. Os prejuízos advindos das
marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. São consideradas marcações
incorretas: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campos de marcação não preenchida integralmente, marcação
ultrapassando o campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5.19 Os fiscais da sala não estão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas instruções ou no enunciado das questões
da prova. Se o próprio coordenador de prédio, reconhecido por um dístico bem visível, não percorrer pessoalmente as salas, avisando
sobre alguma alteração, o candidato não deverá fazer nada que contrarie o que especifica o seu caderno de provas.
5.20 No dia de realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da coordenação de aplicação destas, informações
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
5.21 Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos e nem a utilização aparelhos eletrônicos
(bip, telefone celular, players, receptor, gravador, máquina calculadora e outros equipamentos similares), livros, anotações, impressos.
5.22 Não será permitida a utilização de vestimentas que possam impedir o fiscal de ter uma plena visualização do candidato durante a
realização da prova, como casaco com capuz, bonés, óculos de sol (escuros) ou quaisquer itens similares.
5.23 A SOLUÇÃO.GOV recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados acima no dia de realização das provas.
Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em bolsas ou
porta objetos abaixo da carteira. Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que nenhum
som será emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, o que ensejará na sua eliminação do certame.
5.24 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado será
encaminhado à Coordenação.
5.25 A SOLUÇÃO.GOV não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização das provas, nem por danos a eles causados.
5.26 Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o Cartão-Resposta DEVIDAMENTE ASSINADO, esclarecendo que
por razões de segurança, a SOLUÇÃO.GOV fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões aos candidatos, somente com o
decurso de 03 (três) horas do início da prova. Não será permitida a saída da sala no local de prova antes do prazo estabelecido de 01
(uma) hora do início da prova.
5.27 Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do local de aplicação das provas,
sendo terminantemente proibido de fazer contato com candidatos que ainda não terminaram a(s) prova(s) ou utilizar o banheiro, sob
pena de ser excluído do Seletivo.
5.28 A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados, considerados para esse efeito,
exclusivamente, as respostas transferidas para o Cartão-Resposta.
5.29 Aos portadores de deficiência serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender das necessidades específicas e de
prévia solicitação no ato da inscrição, cabendo à coordenação do Seletivo o cumprimento das demais condições do Edital.
5.30 O Gabarito para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado pela SOLUÇÃO.GOV até 24 horas após a
realização da respectiva prova.
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É de responsabilidade do Candidato a entrega do Cartão-Resposta ao fiscal antes de sair da sala de provas, para devida
conferência. Caso não seja devolvido, o candidato estará sumariamente eliminado do Seletivo, sem direito a recurso ou
reclamação posterior.
06 CASOS ESPECIAIS
6.1 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova objetiva
poderá solicitar este atendimento, conforme previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro
de 1999, no ato da inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários. As condições específicas disponíveis
para realização da prova objetiva são: prova em braile, prova ampliada (fonte 24), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de
rodas e/ou tempo adicional (somente para os candidatos portadores de deficiências) para realização da prova objetiva, de até 1 (uma)
hora. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova objetiva deverá requerê-lo, com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no subitem 3.4 deste
Edital.
6.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este atendimento
indicando claramente no ato de Inscrição a opção lactante, e deverá apresentar à Coordenação do local de aplicação da prova,
certidão de nascimento do lactente.
6.3 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e
será responsável pela guarda do lactente;
6.4 Ao acompanhante não será permitido à utilização de agendas eletrônicas, telefones celulares, gravador ou quaisquer outros
equipamentos eletrônicos ou de comunicação durante a realização do certame;
6.5 A candidata que necessitar amamentar, mas estiver sem acompanhante, será impedida de realizar a prova objetiva;
Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de
realização da prova objetiva;
6.6 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de prova,
acompanhada de uma fiscal;
6.7 Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, o lactente e uma fiscal, sendo vedada a
permanência de quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata;
6.8 A solicitação não garante ao candidato o atendimento especial. O pedido será deferido ou indeferido pela SOLUÇÃO.GOV, após
criteriosa análise da solicitação que encaminhará o pedido de atendimento especial a Comissão Especial do Seletivo Público para
análise e posterior ratificação.
07. DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Será desclassificado o candidato que:
7.1. Não estiver presente na sala de provas no horário determinado para o início da Prova Objetiva de Conhecimentos;
7.2. Apresentar Laudo Médico falso ou incompatível com a deficiência alegada ou, ainda, quando a Perícia Médica entender que a
deficiência atestada é incompatível com o desempenho das atribuições do emprego.
7.3. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
7.4. Comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; -se da sala, a qualquer tempo sem o acompanhamento do
fiscal;
7.6. Iniciadas as provas, retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos;
7.7. Tiver procedimento inadequado ou descortês para com qualquer dos executores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou
candidatos;
7.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
7.9. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata e for responsável por falsa identificação pessoal;
7.10. Não preencher qualquer um dos requisitos previstos no presente Edital para investidura no emprego;
7.11. Obtiver nota inferior a 50 (cinqüenta) pontos na prova aplicada;
7.12. O candidato que não assinar o cartão-resposta.
7.13. O candidato que for flagrado portando qualquer dos objetos citados no subitem 5.21;
7.14. O candidato que o celular emitir som durante a aplicação da prova;
7.15. O candidato que rasurar o cartão resposta, em qualquer campo que impeça a leitura do cartão por meio eletrônico.
08. DO RECURSO
8.1. É facultado ao candidato recurso no prazo de 02 (dois) dias após a publicação que originou o recurso.
8.2. Os recursos deverão ser interpostos através da área restrita do candidato, no endereço eletrônico da
SOLUÇÃO.GOV(solucaogov.com.br), no campo especifico de recursos, acompanhado de cópia de documento que entenda
pertinente.
8.3. O recurso somente será recebido e examinado quando a decisão recorrida decorrer de erro material ou de omissão objetivamente
constatada, sendo aplicável, inclusive, como único fundamento no questionamento de resposta considerada correta pela Comissão
Organizadora do Seletivo e será liminarmente rejeitado qualquer recurso que não discrimine de forma analítica o objeto da
impugnação.
8.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
8.5. A Banca Examinadora terá igual prazo (02 dias) para análise e resposta dos recursos interpostos;
8.6. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão
recursos adicionais.
8.7. Acatado recurso, quanto ao Gabarito, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) à
todos os candidatos presentes.
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8.8. Na hipótese de alteração do gabarito preliminar, por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas
de acordo com o novo gabarito.
8.9. As publicações que derem origem a recursos que sejam julgados procedentes pela Banca Examinadora, acarretando em
alteração das mesmas, serão republicadas levando em consideração os julgamentos dos recursos;
8.10. A eliminação do candidato em razão de não comparecimento à prova ou a sua expulsão da sala de prova em razão de
comportamento indevido, não poderá ser objeto de recurso.
09. DO JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS
9.1. Somente serão considerados classificados e terão seus resultados publicados, os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva, ficando desclassificados os demais candidatos, conforme Item 7.11.
9.2. A classificação final dos candidatos será obtida de acordo com a pontuação atingida na prova objetiva, que, para fins de apuração
da Classificação Final poderá ser acrescida das pontuações obtidas em outras etapas do Seletivo, caso haja.
9.3. Serão considerados aprovados no Seletivo os candidatos que não tenham sido eliminados e que tenham obtido classificação
correspondente ao número das vagas oferecidas para cada emprego.
9.4. No caso de igualdade de pontuação, para fins de classificação, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que:
a) Possuir idade mais elevada (Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N° 10.741 de 1° de Outubro de 2003);
b) Alcançar maior número de pontos na disciplina Especifica da Área;
c) Alcançar maior número de pontos na disciplina de Português;
d) Sorteio Público realizado pela Comissão Especial do Seletivo, com a presença dos candidatos empatados.
9.5. A Comissão Organizadora do Seletivo publicará os resultados por afixação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Varzea
Nova, no endereço eletrônico solucaogov.com.br e/ou publicação em jornais e outros meios de comunicação.
9.6. Os candidatos habilitados portadores de deficiência física serão relacionados separadamente.
9.7. Caso não haja candidatos portadores de deficiência aprovados, a vaga reservada será destinada aos demais candidatos, de
acordo com a ordem de classificação.

10. DO PROVIMENTO
10.1. A aprovação em Seletivo não cria direito à contratação, mas essa, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação dos candidatos.
10.2. A convocação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados, de acordo com a necessidade da Prefeitura
Municipal e com o limite de vagas estabelecido neste Edital de Inscrição.
10.3. Os candidatos convocados deverão satisfazer todos os requisitos exigidos no Edital de Inscrição, no prazo assinalado, sob pena
de preclusão do seu direito de contratação e posse no emprego em que foi aprovado.
10.4. Somente poderá tomar posse o candidato que apresentar a prova de sanidade física e mental.
10.5. O candidato convocado que não se apresentar no local e prazos estabelecidos, será eliminado do Seletivo;
10.5.1 Uma vez convocado e não aceitando a vaga ofertada, o candidato perderá o direito a contratação;
10.5.2 O candidato contratado apresentar-se-á para a posse e exercício às suas expensas.
10.6. A convocação para a contratação, bem como todos os atos do presente Seletivo, serão publicadas no Diário Oficial da Prefeitura
Municipal de Varzea Nova no endereço eletrônico solucaogov.com.br e/ou publicação em jornais e outros meios de comunicação;
10.7. O Provimento dos empregos e vagas constantes do Anexo I deste edital, dar-se-á, mediante ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal, para as unidades administrativas integrantes da estrutura organizacional desta Prefeitura, situadas na Sede, observadas as
imperiosas necessidades dos serviços.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O candidato aprovado no Seletivo de que trata este Edital só poderá ser investido no emprego se atendidas às seguintes
exigências:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal.
Estar em gozo de direitos políticos.
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse.
Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego avaliado por médico especializado.
Apresentar documentação comprobatória da escolaridade mínima exigida, consoante o disposto no anexo I deste edital,
sendo Diploma, deve ser devidamente registrado, de conclusão de Curso Superior na área de inscrição do candidato ou
diploma obtido em Ensino Médio e Certificado de conclusão do Ensino Fundamental para os empregos que exigem apenas
este nível, qualquer caso acompanhados dos respectivos históricos escolares. O Diploma deve referir-se a curso
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação/MEC, e respectivos Conselhos Federais, e/ou Nacionais e Conselho
Estadual de Educação – CEE.
Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público da esfera Federal,
Estadual e Municipal.
Não registrar antecedentes criminais.
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Preencher e comprovar todos os requisitos básicos para investidura no emprego exigidos neste Edital.
Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação.
Cumprir as determinações deste Edital.
2 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado;
certidão de Nascimento dos dependentes se houver;
carteira de Identidade;
certificado de Reservista se for o caso;
título de Eleitor e comprovante de votação ou de justificativa da última eleição;
CPF – Cadastro de Pessoa Física;
PIS/PASEP;
comprovante de residência – conta de água, luz ou telefone fixo;
comprovação do grau de escolaridade;
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme previsão do artigo 37, inciso
XVI, da Constituição Federal;
atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
declaração, sob as penas da Lei, de que não tem contra si sentença penal condenatória transitada em julgado

No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas neste Edital, no entanto, o candidato que
não comprovar quaisquer dos requisitos solicitados, na data e local que vierem a ser determinados pela Prefeitura Municipal,
importará insubsistência da inscrição, nulidade de aprovação ou classificação e perdas dos direitos decorrentes, e que implicará,
automaticamente, a eliminação do candidato(a) do Seletivo.
11.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Seletivo, perante a Prefeitura Municipal, o candidato que não o fizer até
o segundo dia útil, após a publicação do mesmo.
11.3. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer do Seletivo,
mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato do Seletivo, anulando todos os efeitos decorrentes de sua inscrição.
11.4. A Prefeitura Municipal aproveitará os candidatos aprovados em número estritamente necessário ao atendimento de suas
necessidades, não havendo, portanto, obrigatoriedade de preenchimento imediato de todas as vagas;
11.5. Quaisquer informações adicionais sobre o Seletivo serão obtidas no prédio da Prefeitura Municipal, na Comissão Especial do
Seletivo ou na SOLUÇÃO.GOV – Consultoria em Gestão Pública.
11.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação neste Seletivo, valendo, para esse fim, a
homologação pública.
11.7. O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes instruções e de que aceita as condições
do Seletivo, estabelecidas na legislação deste Edital.
11.8. A Prefeitura Municipal de VARZEA NOVA e a SOLUÇÃO.GOV não se responsabilizam por equívocos eventualmente cometidos
pelo candidato, POR DEIXAR DE LER ESTE EDITAL.
11.9. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este
Seletivo através das publicações efetuadas no local de costume ou na Imprensa Oficial da Prefeitura, se houver.
11.10. O resultado final do Seletivo Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal de Varzea Nova, publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Varzea Nova e nos endereços eletrônicos
solucaogov.com.br , em duas listas, por emprego, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de
todos os candidatos, inclusive a de pessoas com deficiência e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência.
11.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência
do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado
pela Prefeitura Municipal nos endereços eletrônicos www.solucaogov.com.br.
11.12. Os casos omissos até a publicação final do Seletivo serão resolvidos pela Comissão do Seletivo e, após a publicação do
resultado final, pelo Chefe do Executivo.
11.13. O Seletivo Público será planejado e executado pela ORGAL – Consultoria Organizacional Contábil e Administrativa Ltda, tendo
como nome fantasia SOLUÇÃO.GOV.
11.14. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA- BAHIA, EM 26 DE SETEMBRO DE 2017.

JOÃO HEBERT ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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CRONOGRAMA DO SELETIVO PÚBLICO
EVENTO

DATA

LOCAL
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.
Através do site da empresa contratada. solucaogov.com.br
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.
Município de Varzea Nova, Sede.

Publicação do Edital de Inscrição

27 de setembro de 2017

Período de Inscrições dos candidatos

02 a 20 de outubro de 2017

Divulgação da relação de candidatos
inscritos

24 de outubro de 2017

Divulgação do local de realização das
provas objetivas

27 de outubro de 2017

Realização da Prova Objetiva

19 de novembro de 2017

Publicação do Gabarito

20 de novembro de 2017

Prazo para interposição de recursos
sobre questões da Prova Objetiva

21 e 22 de novembro de 2017

Publicação das respostas dos recursos
interpostos sobre questões da Prova
Objetiva

28 de novembro de 2017

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Resultado Parcial da Prova Objetiva

28 de novembro de 2017

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Prazo para interposição de recursos
sobre o resultado parcial da Prova
Objetiva

29 e 30 de novembro de 2017

Publicação das respostas dos recursos
interpostos sobre o resultado parcial da
Prova Objetiva

06 de dezembro de 2017

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Convocação para Prova de Títulos

06 de dezembro de 2017

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Prazo para entrega da Prova de Títulos

11 a 15 de dezembro de 2017

No Local a ser determinado pela Comissão Organizadora do
Certame.

Publicação do resultado da prova de
títulos

25 de dezembro de 2017

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Prazo para interposição de recursos
sobre a prova de títulos

26 e 27 de dezembro de 2017

Publicação das respostas dos recursos
interpostos sobre o prova de títulos e
Publicação do Resultado Final

05 de janeiro de 2018

Prazo para interposição de recursos
sobre o resultado final

08 e 09 de janeiro de 2018

Publicação das respostas dos recursos
interpostos sobre o resultado final

15 de janeiro de 2018

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Homologação do Resultado Final

15 de janeiro de 2018

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.
Através do site da empresa contratada. solucaogov.com.br

Através do site da empresa contratada. solucaogov.com.br

Através do site da empresa contratada. solucaogov.com.br

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Quadro de
Atos Oficiais da Prefeitura e no endereço eletrônico da empresa
contratada: solucaogov.com.br.

Através do site da empresa contratada. solucaogov.com.br

O cronograma supra, poderá por iniciativa da Comissão, ser antecipado ou prorrogado, devendo para tanto, ser publicado Edital
contendo prorrogação ou antecipação de quaisquer das datas, no local de costume de publicação dos atos oficiais.
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ANEXO I
QUADRO DE EMPREGOS, ESCOLARIDADES/REQUISITOS, SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA E VAGAS.

CÓD.

EMPREGO

01

AGENTE DE ENDEMIAS

02

ASSISTENTE SOCIAL

03
04
05
06
07

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
COOR. PEDAGOGICO - MULUNGU
COOR. PEDAGOGICO - SEDE
COOR. PEDAGOGICO - TABUA
CUIDADOR CRIANÇAS ESPECIAIS

08

ENFERMEIRO 40 HS

09

FISCAL DE MEIO AMBIENTE

10

FISIOTERAPEUTA

11
12
13
14

GARI
JARDINEIRO
MECANICO DE AUTOMOVEL
MONITOR DE CRECHE

15

MOTORISTA “B”

16

NUTRICIONISTA 30 HS

17

ODONTOLOGO PSF

18
19
20
21
22
23
24

OFICINEIRO
OPERADOR DE PÁ ENCHEDEIRA
OPERADOR DE RETRO
ORIENTADOR SOCIAL
PEDREIRO
PODADOR
PORTEIRO

25

PROFESSOR – FUNDAMENTAL I MULUNGU

26

PROFESSOR – FUNDAMENTAL I SALINAS

27

PROFESSOR – FUNDAMENTAL I SANTO ANTONIO

Escolaridade / Requisitos
Nível Fundamental
Graduação em Serviço Social +
Registro no Respectivo Conselho
Nível Fundamental
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Pedagogia
Nível Médio
Graduação em Enfermagem +
Registro no Respectivo Conselho
Nível Médio
Graduação em Fisioterapia +
Registro no Respectivo Conselho
Nível Fundamental
Nível Fundamental
Nível Fundamental
Nível Médio
Nível Fundamental + Carteira
Nacional de Habilitação Categoria B
Graduação em Nutrição + Registro
no Respectivo Conselho
Graduação em Odontologia +
Registro no Respectivo Conselho
Nível Médio
Nível Fundamental
Nível Fundamental
Nível Médio
Nível Fundamental
Nível Fundamental
Nível Fundamental
Licenciatura em Pedagogia ou
Graduando a partir do 6º semestre
Nesta área ou licenciatura na área
de Educação
Licenciatura em Pedagogia ou
Graduando a partir do 6º semestre
Nesta área ou licenciatura na área
de Educação
Licenciatura em Pedagogia ou
Graduando a partir do 6º semestre
Nesta área ou licenciatura na área
de Educação

Salário
Base
R$1.014,00
R$1.633,50

Carga
Horária
40Hs

VAGAS
05

20Hs

03

40Hs
20Hs
20Hs
20Hs
40Hs

15
01
01
01
05

40Hs

02

40Hs

02

20Hs

01

40Hs
40Hs
40Hs
40Hs

10
01
01
04

R$937,00

40Hs

02

R$2.674,50

30Hs

02

R$3.759,45

40Hs

02

40Hs
40Hs
40Hs
40Hs
40Hs
40Hs
40Hs

08
01
02
06
02
01
04

R$1.149,40

20Hs

1

R$1.149,40

20Hs

1

R$1.149,40

20Hs

1

R$937,00
R$1.494,22
R$1.494,22
R$1.494,22
R$937,00
R$3.759,45
R$937,00
R$1.418,20
R$937,00
R$937,00
R$937,00
R$937,00

R$937,00
R$937,00
R$937,00
R$937,00
R$937,00
R$937,00
R$937,00
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28

PROFESSOR – FUNDAMENTAL I - SEDE

29

PROFESSOR – FUNDAMENTAL I TABUA

30

PROFESSOR – FUNDAMENTAL II MULUNGU

31

PROFESSOR – FUNDAMENTAL II SALINAS

32

33

PROFESSOR DE LINGUAGENS,
CODIGOS E SUAS TÉCNOLOGIAS
(REDAÇÃO, LÍNGUA INGLESA E ARTES)
– FUNDAMENTAL II - TABUA
PROFESSOR DE LINGUAGENS,
CODIGOS E SUAS TÉCNOLOGIAS
(REDAÇÃO, LÍNGUA INGLESA E ARTES)
– FUNDAMENTAL II - SEDE

34

PSICÓLOGO

35

PSICOPEDAGOGO

36

SOLDADOR

37

TÉCNICO AGRICOLA

38

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

39

TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE

40

MOTORISTA “D” OU “E”

Licenciatura em Pedagogia ou
Graduando a partir do 6º semestre
Nesta área ou licenciatura na área
de Educação
Licenciatura em Pedagogia ou
Graduando a partir do 6º semestre
Nesta área ou licenciatura na área
de Educação
Licenciatura em Letras/Inglês, ou
Graduando a partir do 6º semestre
nestas áreas
Licenciatura em Letras/Inglês ou
Graduando a partir do 6º semestre
nestas áreas
Licenciatura em Letras/Inglês ou
Graduando a partir do 6º semestre
nestas áreas
Licenciatura em Letras/Inglês ou
Graduando a partir do 6º semestre
nestas áreas
Graduação em Psicologia + Registro
no Respectivo Conselho
Graduação em Pedagogia ou
Licenciatura na Área de Educação
com especialização em
Psicopedagogia + Registro no
respectivo Conselho
Nível Fundamental
Nível Médio + Curso de Técnico
Agrícola
Nível Médio + Curso de Técnico de
Enfermagem
Nível Médio + Curso de Técnico de
Meio Ambiente
Nível Fundamental + CNH Categoria
D ou E

R$1.149,40

20Hs

6

R$1.149,40

20Hs

1

R$1.149,40

20Hs

1

R$1.149,40

20Hs

1

R$1.149,40

20Hs

1

R$1.149,40

20Hs

2

R$1.913,59

20Hs

01

R$1.942,48

20Hs

01

40Hs

01

R$2.000,00

40Hs

01

R$947,43

40Hs

10

R$2.000,00

40Hs

01

R$937,00

40Hs

04

R$937,00
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ANEXO II
ATRIBUIÇÔES DOS EMPREGOS

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
ATRIBUIÇÕES: Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquistossomose, etc; Palestras,
dedetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; Realizar identificações e
eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância entomológica em
municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no
município, conforme classificação epidemiológica para leshmaniose visceral; Prover sorologia de material coletado em carnívoros e
roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais; Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em
área endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos
para controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; Palestrar em escolar e outros seguimentos; Dedetizar
para combater ao Dengue e outros insetos.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÃO: Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social; selecionar candidatos a amparo pelos
serviços de assistência. Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas de trabalho referente
ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional;
encaminhar clientes à dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares;
planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo,
prestando orientação com visitas buscando a solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família, orientar a seleção
sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudos e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços
de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos socioeconômicos, com visitas, à planejamento
habitacional, nas comunidades, pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter registros dos casos
investigados; prestar serviços em creches e similares; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médicosociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ATRIBUIÇÕES: Executa atividades de serviços gerais em prédios municipais, realizando limpeza, carregando móveis, servindo
refeições e/ou lanches e cafés, dentre outros.
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
ATRIBUIÇÕES: Executar no trabalho individual e em grupo, a coordenação pedagógica das unidades escolares, acompanhando,
avaliando e sugerindo melhorias quanto à elaboração do planejamento anual e a aplicação durante as quatro unidades, processos de
avaliação e estudos e exames de recuperação. Visando o bom desempenho da Unidade Escolar. Coordenar o planejamento e a
execução das ações pedagógicas nas Unidades Escolares; Coordenar a elaboração participativa do Projeto Político Pedagógico da
Escola; Acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Orientar e intervir junto
aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessário; Avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações
pedagógicas, visando a sua reorientação; Coordenar e acompanhar as atividades dos horários de Atividade Complementar em
Unidades Escolares, viabilizando a atualização pedagógica em serviço; Estimular, articular e participar da elaboração de projetos
especiais junto à comunidade escolar; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento
do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção da Unidade Escolar, os
planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos
pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Promover ações que otimizem as relações interpessoais
na comunidade escolar; Divulgar e analisar, junto à comunidade escolar, documentos e projetos do Órgão Central, buscando
implementá-los nas Unidades Escolares, atendendo às peculiaridades regionais; Analisar os resultados de desempenho dos alunos,
visando a correção de desvio no Planejamento Pedagógico; Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores
e técnicos, visando a melhoria de desempenho profissional; Conceber, estimular e implantar inovações pedagógicas e divulgar as
experiências de sucesso, promovendo o intercâmbio entre Unidades Escolares; Propor, em articulação com a direção e o orientador
educacional, a implementação de medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso
escolar dos alunos; Organizar e coordenar a implantação do Conselho de Classe numa perspectiva inovadora de instância avaliativa
do desempenho dos alunos juntamente com o orientador educacional; Organização em conjunto com orientador educacional, na não
existência, com o vice-diretor/ diretor reuniões de pais e alunos; Exercer outras atividades correlatas; Acumular a função de Orientador
Educacional em conjunto com o Diretor nas escolas de pequeno porte.
CARGO:CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS
ATRIBUIÇÕES: Exercer os cuidados básicos de atividades de vida diária e prática do cotidiano das crianças; dar lanche às crianças
que apresentam dificuldades motoras dos membros superiores; realizar a higiene bucal após a alimentação e nos casos de sialorréia;
realizar a higiene corporal/íntima e trocas de fraldas e de vestuário; Orientar a criança com os cuidados pessoais, bem como o auxiliálo para o uso do banheiro; Realizar adequação postural para a pessoa com pouca ou nenhuma mobilidade e movimento corporal;
Deslocar com segurança e adequadamente as crianças; realizar outras atividades compatíveis à sua função.
CARGO:ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÕES: Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos,
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.
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CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE
ATRIBUIÇÕES: Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras com finalidade de emissão e controle dos Alvarás de
Localização e Funcionamento. Auxiliar as demais Secretarias fazendo a interface das atividades dessas e seus os aspectos
ambientais. Fazer vistorias e emitir pareceres para definir as autorizações de abate, substituição ou poda de árvores quando
solicitados. Auxiliar no controle e monitoramento das operações das ETA’s, ETE’S e Aterro Sanitário.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
ATRIBUIÇÕES: Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude
articular, de verificação da cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para
identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose,
seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquidemulares, de paralisias cerebrais,
motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, como cinesioterapia,
eletroterapia e hidroterapia, para reduzir ao máximo possível as conseqüências dessas doenças, atende amputados, preparando o coto
e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; Ensina exercícios corretivos
de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando e treinando o paciente em exercícios
de ginásticas especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea;
Ensina exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstrações e orientando a parturiente, para
facilitar o trabalho de parto e a recuperação no puerpério; Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas
psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade;
Supervisiona e avalia as atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a
execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples, controla o registro de dados, observando as
anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos.
CARGO: GARI
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços gerais de limpeza, nas praças e jardins públicos.
CARGO: JARDINEIRO
ATRIBUIÇÕES: Efetuar serviços de limpeza, reposição e manutenção das plantas localizadas em praças, jardins e parques.
CARGO: MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de manutenção preventiva e corretiva nos veículos providenciando os consertos necessários e
testando-os após, para certificar-se das condições de funcionamento.
CARGO: MONITOR DE CRECHE
ATRIBUIÇÕES: Trocar fraldas, dar banho e zelar pela higiene da criança, dar mamadeiras segundo as normas adequadas quanto à
posição e horários, manter o banheiro seco e limpo e as toalhas e roupas nos respectivos lugares, servir as refeições nos horários
estabelecidas pela creche, estimulando a criança a comer, lavar e esterilizar os brinquedos do berçário, responsabilizando pela sua
conservação e higiene, manter as chupetas e mamadeiras esterilizadas, incentivar a aceitação por parte das crianças de alimentos
definidos pelos técnicos da área; Utilizar as informações já existentes e procurar apoio da Equipe Técnica para adquirir mais
informações, objetivando conduzir melhor o período de adaptação da criança a Creche; Cuidar da higiene corporal e da proteção
contra temperatura excessiva; proteger as crianças contra acidentes e quaisquer outros riscos, cuidar da desinfecção do ambiente
físico especialmente do berçário e das salas de recreação; Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; participar e
colaborar nas atividades cívicas, culturais e educativas em que a Creche estiver envolvida; Buscar numa perspectiva de formação
permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento; Prestar primeiros socorros sempre
que necessário, estimular a formação de hábitos de higiene e saúde como: escovar os dentes, tomar banho, ter independência nas
necessidades fisiológicas através de informações, de acompanhamento e orientação no momento oportuno e participar das ações
auxiliares da unidade de ensino, quando eleito ou designado; Auxiliar na educação, cuidar, monitorar, zelar pelas crianças na faixa
etária de 0 a 6 anos que fazem parte da creche: Desenvolver as atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais
de acordo com a faixa etária; Desenvolver as atividades programadas da creche para desenvolver os aspectos físicos, social, moral,
intelectual afetivo, cognitivo das crianças, atividades recreativas, esportivas, artísticas, empregando técnicas e material apropriados,
conforme a faixa etária a fim de despertar e desenvolver comportamentos sadios, sociais e criativos entre os menores. Realizar
brincadeiras como forma de promover o crescimento e desenvolvimento salutar. Atender as orientações educacionais definidas pelos
profissionais responsáveis da creche.
CARGO MOTORISTA CATEGORIA B
ATRIBUIÇÃO: Dirigir automóvel de passeio e veículos utilitários, pertencentes ao Município em trajeto determinado de acordo com as
regras de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de particulares, servidores, autoridades, alunos e carga,
obedecendo a regulamentos específicos; Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do
cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Examinar as ordens de serviço,
verificando o itinerário a ser seguido, os horários, o número de viagens e outras instruções, para programar sua tarefa; Zelar pelo bom
andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos
passageiros, carga, transeuntes e outros veículos; Providenciar os serviços de manutenção do veiculo, comunicando falhas e
solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado; Recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para
permitir sua manutenção e abastecimento; Efetuar reparos de emergência no veículo; Executar outras atividades compatíveis com as
suas atribuições quando determinado por superior hierárquico.
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D OU E
ATRIBUIÇÃO: Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros e cargas; controlar o consumo
de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção do veículo; zelar pela conservação do veículo, providenciando
limpeza, ajustes e pequenos reparos, vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego; transportar
pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; observar as normas de direção
defensiva, a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; efetuar a prestação de contas das
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despesas efetuadas com reparos e limpeza do veículo; prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais
encaminhando-os ao local destinado; preencher, diariamente, formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e
chegada; realizar, eventualmente, viagens a serviço da administração; executar outras atividades correlatas ou determinadas.
CARGO: NUTRICIONISTA
ATRIBUIÇÕES: Planejar e elaborar cardápios e dietas, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais, para
oferecer alimentos com composição equilibrada de nutrientes; acompanhar o trabalho de pessoal auxiliar, supervisionando o preparo,
zelar pela ordem e manutenção de condições higiênicas. Participar do processo de licitação, compras, distribuições dos alimentos.
Assistência aos pacientes cuja enfermidade exija cuidados dietatetrápicos; atendimento individual e/ou coletivo nos programas
específicos tais como: Saúde da mulher, criança, adolescente, adulto, idoso. Participar do Programa Nacional de Suplementação de
Ferro e Vitamina A, assim como acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família.
CARGO: ODONTÓLOGO
ATRIBUIÇÕES: Diagnosticar e tratar afecções de boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para
promover e recuperar a saúde bucal e geral.
CARGO: OFICINEIRO
ATRIBUIÇÕES: Realizar planejamento das oficinas e desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registrado no
planejamento; registrar a frequência diária dos aprendizes; acompanhar desenvolvimento das atividades ministradas, fomentar a
participação democrática dos aprendizes avaliando seu desempenho teórico e pratico; fiscalizar o manuseio do material utilizado para
os trabalhos, introduzindo novas abordagens do fazer, em consonância com a demanda atual da área.
CARGO: OPERADOR DE PÁ ENCHEDEIRA
ATRIBUIÇÕES: operar máquinas pás enchedeiras, inclusive com comando hidráulico; efetuar a manutenção da máquina,
abastecendo-a, lubrificando-a, mantendo–a sempre limpa; e desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam
na sua esfera de competência.
CARGO: OPERADOR DE RETRO
ATRIBUIÇÕES: operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação; efetuar a manutenção das máquinas
abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo–as sempre limpas; desempenhar outras atribuições que, por suas características, se
incluam na sua esfera de competência.
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver conteúdos e habilidades que lhes são atribuídas no traçado metodológico do programa, participando de
reuniões de planejamento semanal como técnico de referencia do CRAS; realizar articulação com outras políticas e programas
presentes no território.
CARGO: PEDREIRO
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações,
utilizando processos e instrumentos pertinentes ao oficio, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.
CARGO: PORTEIRO
ATRIBUIÇÕES – Atender o público interno e externo; direcionar e orientar o público, obedecendo às normas internas do local de
trabalho; controlar a entrada e a saída de pessoas (empregados e visitantes); controlar a entrada e a saída de veículos, de materiais e
de equipamentos; operar equipamentos de comunicação (rádio, telefone, etc) e de segurança (alarme, câmeras de vídeo, etc); digitar
relatórios, quando o setor for informatizado; elaborar relatório diário de ocorrência em livro próprio de maneira clara e objetiva; acionar
as autoridades policiais quando necessário; zelar pela ordem e disciplina do seu local de trabalho; garantir a segurança patrimonial;
receber, discriminar, protocolar e distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas; prevenir a ocorrência de
incêndios; receber e transmitir recados, registrando as informações; zelar pela conservação e limpeza de equipamentos usados em seu
trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
CARGO: PODADOR
ATRIBUIÇÕES - Executa atividades de podas e cortes de árvores obedecendo as normas regulamentares e quando necessário com
acompanhamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Desempenha outras atividades correlatas.
CARGO: PROFESSOR NÍVEL I
ATRIBUIÇÕES: Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de Ensino; Organizar e promover as atividades
educativas, culturais, recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva das crianças em idade de creche e pré-escola,
visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, da linguagem e social; Implementar metodologias que possibilitem os alunos
o exercício da escolha, da descoberta, da cooperação e atividades que os conduzam à construção gradativa dos seus conhecimentos
e a autonomia moral e social; Planejar as atividades que envolvam jogos, desenhos, pintura, música, dança, canto e outras
modalidades de expressão visando criar experiências de aprendizagem que valorizem as manifestações espontâneas e culturais dos
alunos e possibilitem o desenvolvimento da criatividade e de novas formas de reconhecimento para representação de seu mundo;
Realizar registro e acompanhamento de frequência dos alunos; Elaborar plano de aula, selecionando assunto e determinando a
metodologia; Elaborar boletins de controles e relatórios, observando o comportamento e desempenho do aluno, para manter um
registro que permita dar informação e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico; Executar outras atividades correlatas.
CARGO: PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES: Promover e fortalecer vínculos sócio-afetivos, de forma que as atividades de atendimento gerem progressivamente
independência dos benefícios oferecidos e promovam a autonomia na perspectiva da cidadania. Atuar numa perspectiva
emancipatória, em um país marcado por desigualdades sociais, e construir uma rede de proteção social é um grande desafio. Temos o
compromisso de oferecer serviços de qualidade, diminuir sofrimentos, evitar a cronificação dos quadros de vulnerabilidade, defender o
processo democrático e favorecer a emancipação social. Para isso, é importante compreender a demanda e suas condições históricas,
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culturais, sociais e políticas de produção, a partir do conhecimento das peculiaridades das comunidades e do território (inserção
comunitária) e do seu impacto na vida dos sujeitos. Aplicar métodos e técnicas psicológicas para diagnóstico e orientação psicossocial.
Participação em programas de aptidão profissional. Estabelecimento de alternativas de solução em casos de problemas de
ajustamento pessoal e familiar. Emissão de pareceres e laudos técnicos na área. Elaboração de documentos e relatórios, dentre outras
atividades correlatas.
CARGO: PSICOPEDAGOGO
ATRIBUIÇÕES - Realiza estudos, diagnósticos, prevenção e terapia psicopedagógica, visando a solução dos problemas de
aprendizagem, não só no âmbito escolar, como também em áreas voltadas ao atendimento da família e da comunidade. Desempenha
outras atividades correlatas.
CARGO: SOLDADOR
ATRIBUIÇÕES - Executar soldagens em estruturas e peças metálicas em aço, aço inoxidável, bronze, latão e outros; confeccionando
e/ou reparando máquinas, equipamentos e peças em geral; Efetuar serviços de corte oxi-acetilênicos em chapas, vigas, perfis e outras
peças em aço especial, ferro fundido e metais não-ferrosos. Operar equipamentos de: solda mig, solda mig com raio-X e solda de
eletrodo contínuo, aluminotérmica e metalização a frio ou quente e máquina de solda de trilhos.
TÉCNICO AGRICOLA:
ATRIBUIÇÕES: Executar ou apoiar a execução de atividades relacionadas com pesquisas e projetos de campo nas áreas de
assistência e de tecnologia aplicáveis à prática de plantio, manejo de máquinas, uso de defensivo e similares e a comercialização,
respeitados os regulamentos do serviço.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
ATRIBUIÇÕES: Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial; acompanhar o
atendimento individual ou em grupo de pacientes, de acordo com programas de ações preventivas e curativas de saúde; executar
ações de enfermagem atendendo e preparando pacientes, aplicando injeções, vacinas, soro, curativos e acompanhando tratamento,
conforme prescrição médica; executar tarefas de maior complexidade; auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades específicas;
participar nas ações de vigilância epidemiológica, coletando notificações, orientando equipes auxiliares na investigação de surtos,
tabulando e analisando dados de mortalidade; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e executar outras
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.
CARGO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
ATRIBUIÇÕES: Técnico de nível médio faz vistorias e fiscalização em atividades potencialmente poluidoras com finalidade de emissão
e controle dos Alvarás de Localização e Funcionamento. Auxilia as demais secretarias fazendo a interface das atividades dessas e
seus os aspectos ambientais. Faz vistorias e emite parecer para definir as autorizações de abate, substituição 5 ou poda de árvores
quando solicitados. Auxilia no controle e monitoramento das operações das ETA’s e Aterro Sanitário ETE’s
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