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realizar licitação, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS 
do designado o dia 20 de fevereiro de 2006 as 0930 horas.0 
pio na aquisição de combuslivets(gasolina e óleo diesel) para 

OLIS 
1 DE CRISÓPOLIS 
2/0001-12 

uplernento Especial do Diário Oficial dos Municípios n° 19.051 
aidosmunicipos org/prefeilureJaisopolis/, Prefeito(a)MMiaPal. 

WILA  
1L DE DIAS D'ÁVILA 
44/0001.95 

O N°009/2006 
ado da Bahia, torna publico e dá ciência aos interessadas que se 
teia Lei 8.666/93, que °Nativa a contratação de Empresa para o 

"trit doadas as pessoas carentes deste Municiai°, durante o 
Miada na sala de rastões do Gdzineteda Prefeita em Dias 
of de Licitação sita a Rua Raimundo Tabireza, n°37, nesta 

. JESSONIEL SANTOS DA SILVA- Presidente da Comissão 

LHADA  
_L_ENCRUZILHADA 
373/0001-92 

10 

10 Suplemento Especial do Diário Oficial dostiluniciOos n° 19.051 
ildramunicipios.org/preleiturakincruzilhadafi  Prefeito(a)Municipal. 

DE ENCRUZILHADA 
.412/0001-24 

o Suplentento Especial da Diário Oficial dos Municlpios n°19.051 
ww.diariooficiabosmuniciOos.crgicamare/encnellhada/ Presidente. 

NADA 
'AL DE ESPLANADA 
231/0001-71 

CONTRATO 
Dourado Construtora Serviço Pavimentação e Terraplanagem Lida 
Ir 

	

	Palame, no municipio de Esplanada Valor R$282.082,33, 
ia, 03/02/2006. 

P/4 - DE ESPLANADA 
231/0001.71 

E r• -PENSA 
ilação n°001/06 -Objeto Aquisição de Combustivel e derivados de 
fedi Derivados de Petróleo Ltda. fundamento' art. 24, V Lei 6666/93 

,PAL DE ESPLANADA 
.231/0001-71  

_IDADES E CONTRATOS 
Quintas inexigibilidades e contratos: Inexigibitidade 001/06 - Objeto. 
beldade Publica Ltda., Valor. 104.000,00, fundamento, ali 25,11. Lei 
fieto: Asses e Constei. Técnica em Licitações e Contratos Adrninla 
.strativa Lida , Valor 4160000, lund. art. 25,11, 8.666/93, Contrato n° 
Tributeria, Contratado. Jean VVallace N. da Silva, Valor 160.000,00, 

. Ines. 004/06 - Objeto Asses e Consult. Juridica, Contratado: Dr. 
, Contraio n°004/06, Vigência 12 meses. Ines. easioe-objeto: Asses. 
00, fugd.• ad 25.11,6.666/93, Contrato n°005/126, Vigência 12 mesas. 
és Simas Advogados Associados, Valor: 48.00000, fund • art. 25,11, 
alo: Apresentação de Showfltisfico Festa de Reis, Contratado. Valmir 
ei 8 688193, Contrato n°010/06 Ines 008/06 - Objeto Serviços de 
le Msencórdia, Valor estimado: 20000,00, mensal, furei ao. 25.1, Lei 
cieto. Apresentação de Show Mistim Festa de São Sebastião. Cm-
13, Combato n°016/06 Ines 010/06 Objeto: Apresentação de Show 

27.200.00. Iund art 25.111 8.666/93, Cangai° n°017/06. Ines_ 011/ 
t do Elonfo, Contratado Man Produções, Valor: 20.000,00, furei. an. 
dação de Show AdIslico Carnaval em Baixio, Contratado' Mart Produ-
1/06 Inem. 013/06 - Objeto: Apresentação de ShowArtistico Festejos 
00,00, fund ali. 25,111, 8 666/93, Contrato n" 022/06. 

POLIS 
"..:IPAL DE EUNÁPOLIS 
33 139/0001 02 

i5,11 mit nr niannns 

Srmtana Bahm.D Edital com seus álementbs conDitufivos e Iodas afiTfilDfmaçoes necessanas poderMser oblidos nal3fifisaoe 
Licitações Contratos e Compras, à Salão de Licitações, na Av. Sampaio, n°344, Centro, Feira de Santana -Bahia, em todos os dias 
Odes, no horário das 09 h as 12 h e das 14 h ás 17 horas. OBS: O Edital estará dimonivel no prazo legal. Feira de Santana-BA, 30 de 
janeiro de 2006 Dayse Cristiana Soabra Brandão Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 
CNPJ N ° 14.043.574/0001. 51 

RETIFICAÇÃO DE DATA LICITAÇÃO N°314(2005 
A Comissão Permanente de Liciiação avisa aos interessados que fará realizar, no dia 02/03/2006, as 15h30, licitação na modalidade 
"Concorrência Pública", sob o n°016/2005, objetivando a contratacao de empresa para praslação de serviços dos profissionais da ema 
de saúde e afins, O certame realizar-se-á pelo critério de"Menor Preço", cuias propostas serão recebidas no Salão de Licitações, na 
Av. Sampaio, n°344, Centro. Feira de Santana- Bahia O Edital oom seus elementos constitutivos e todas as informações necessárias 
poderão ser obtidos na Divisão de Licitações, Controlos e Compras, a Salão de Licitações, na Av. Sampaio, n°344, Centro, Feira de 
Santana - Bahia, era lodos os dias úteis, no horário das 09 hás 12h e das 14 hás 17 horas. OBS: 0 Edital estará disponlvel no prazo 
legal. Feira de Santana-BA, 300e janeiro de 2005. Dayse Cristiana Seabra Brandão - Presidente da CPL. 

IBIRAPUÂ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÀ - BA. 

CNPJ 14.210.389/0001-04 

TOMADA DE PREÇOS N°002/2006 
A Prefeitura Municipal de Ibirapuã, Estado da Bailia, torna público que realizará processo Meritório na modalidade de Tomada de 

Preços n°002/2005, tipo Menor Preço Global no dia 09/0212006, ás 1000 horas, na sua sede. na  Praça Lounval Pereira de Barros, s/ 
ri, centro, na cidade de Ibirapuã, em conformidadecom o disposto na Lei 8.666/93e alterações posteriores, objetivando a locação de 
veiculas para o transporte escolar 2006. Aos interessados o Edital e anexos estarão ádiaposição no endereço soma, notiorárlo das 
8-00 ãs12:Cohoras. Ibirapuã 02 de fevereiro de 2006 Eduardo Schaper Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ITABERABA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA 

CNPJ N.° 13.719.646/0001-75 

AVISO 
APreteitura Municipat de ITABEFtABAavisa cpe nesta data editou o Suplemento Especial do Diário Oficial dos ~ideias ri°19.051 contendo 
Atos Ofidals e audio:una Internet no me httpeN/ww.diartooficialdosmuniciaios.orgfisrefeiturafitaberabafi Prefeac(a)Munitipal. 

ITACARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ 

CNPJ 13.846.902/0001-95 

LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 002/2006 
A prefeitura de Itararé - BA., informa que realizará licitaçãoTomacla de Preços, menor preço unitário, Lei 8.AA6/13, no do 20/02/2006, 
aquisição mcbiliário,equipamentos pnateseensumos odont.vidraria p/ farmácia Edital:123200,00 °disposição na Prefeitura de limar& 
das 08 as 13 hs. (73)-3251-2130/3553 ou Sile vemmitacarabagov.br. Eneida B. de Sousa - Presidente da CPL  

rriut1 	MCOLONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CNPJ N.° 14.147.920/0001-41 

AVISO 
A Prefeitura municipal de ITAJU DO COLÔNIA avisa que nesta data editou o Suplemento Especial do Diário Oficial dos Municieios 

n°19 1 contendo Ato Oficial e publicou na Internet no sito httpeNwnii.dieriootidaldosmunicipsosorg/prefeituralilatudocolonia/  

Pr 	o(a Municipal. 

ITAPICURU 
PREFEITURA MUNICIPAL DEITAPICURU 

C.N.P.J.: 13.647.557/0001-60 

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N°01/2006 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL. constituída pela Portaria n°03/2006, devidamente autorizado pelo Chefe do Poder 
Executivo do Municiai° de 'tapicuru torna público que estarão abertas as inscrições para concurso público, para o provimento de 
cargos e vagas da Prefeitura Municipal, e que o inteiro teor do presente Edital se enonnlra afixado no mural da Prefeitura Municipal 
de 'tapicuru. O concurso público será planejado e executado pelo IBRASCON Instituto Brasileiro de Concursos. Perlodo de inseri-
ões: de 07 a 17 de fevereiro de 2006. Informao5es ~fiz Ibrascon.com  / Prefeitura Municipal Fone: (75)3430-2155/2385- local das 

icr• es• Colégio João Ponde, localizado na Pça da Bandeira - Jean Carlos da Silva- Presidente. 

JEQUIE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 

CNPJ 13894878/0001-60 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°005/2006 
O Municiai° de Jequiê Muna público que no dia 16/02/2006. as 09.00 horas, na Praça Duque de Caxias, s/n, no Prédioda Prefeitura 
Municipal, estará realizando sessão de pregão presencial destinado á aquisição de pão destinados a Secretaria Municipal de Edu-
cação e Secretaia Municipal de Desenvolvimento Social, deste Municiai°. O edital e seus elementos poderão ser adquiridos na Praça 
Duque de Caxias, siri no Prédio da Prefeitura, mediante pagamento de R$ 39,00 (tinia reais). ate o dia 15 de fevereiro de 2006 Nelson 

Piras de Cargueira - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
CNPJ 13894878/0001-60 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°006/2006 
O Municiai° de Jequià torna público que no dia 16/02/2006, ás 15:00 horas, na Praça Duque de Caxias, sin. no Prédio da Prefeitura 
	 ..... 	nincarems umtinfinn tt musica° de medicamentos destinados a Secretaria Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DO ITAPICURU/BAHIA 
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6 	Serviço Público Municipal 	6 • fp--- 
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CONCURSO PÚBLICO 
' Realizaç.ão ATENÇÃO 

IggAIDCOn 
INETTUTO BRASILDRO DE CONCUROC# 

A comunicação através do correio não tem caráter oficial, ê 
meramente informativa. A Prefeitura Municipal de !tapicuru e 

IBRASCON, não se responsabilizam por informação de 
endereço incorreta ou incompleta. 
Assim sendo, o candidato deverá acompanhar as publicações 

www.lbroscon.com  fixadas no lugar de costume da Prefeitura Municipal de ltapicuru. 
& No dia da prova, o candidato ~á se apresentar no local onde 

ibras conitti bit] sc on. com  será realizadas a prova com antecedência mínima de 30 min para 
sal inicio e não esqueça de levar caneta esferográfica azul ou 
preta e Cédula de Identidade (Original). 

LEIA ATENTAMENTE ESTE EDITAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU/RA  
*EDITAL-01/2006*  

* CONCURSO PÚBLICO * 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, devidamente autorizada pelo 
Chefe do Poder Executivo, instituído nos termos da Portaria n° 03/2006, 04 de janeiro dá 2006 e tendo em vista o disposto no art. 37, 

II da CF e art. 2136, V com a respectiva alteração dada pela Emenda Constitucional na  19 de 04.06.98, na Lei Orgânica Municipal, na 

Lei 01/1997, na Lei 56/2004, na Lei 67/2004, na Lei 143/2005 e nas demais leis que regem o município de (TAPICURU, e em 
cumprimento as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, FAZ SABER, que estarão abertas as 

, inscrições do CONCURSO PUBLJC0 DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS do quadro efetivo da Prefeitura 
Municipal de 'TAPICURU, constituindo a regulamentação do concurso na forma prevista no presente EDITAL E INSTRUÇÕES QUE 

O INTEGRAM. 

DOS CARGOS, DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS E ESCOLARIDADE. (VER ANEXO) 

1.1. O ingresso no cargo far-se-á na referencia inicial dos cargos em questão mediante a aprovação no Concurso e nomeação por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, em conformidade com as Leis 01)1997, a Lei 66/2004, a Lei 67/2004, na Lei 143/2005 e 

as demais leis que regem o município de 

Itaplcuru - Bahia. O regime será o Estatutário. 1.2. Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes no ANEXO I deste Edital para os candidatos portadores de deficiência 

1.2.1. Às pessoas portadoras de deficiência, que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso VIII do Art. 37 da Constituição em função compatível com a sua aptidão. 

Federal e Decreto 1298 de 20/12/99, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público desde que a deficlênda de que são portadoras seja 

compatível com as atribuições objeto do cargo em provimento. 
1.2.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4° do Decreto 3.298/99. 
1,2.1 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de Correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e 
congêneres. O candidato cego ou ambliope deverá solicitar, por escrito e especificar o tipo de deficiência e o cargo em que se inscreveu_ Os candidatos 

que Mo *fizerem até O término de Inscrição, seja qual foro motivo alegado, não terão a prova especial preparada_ 
1.24. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, particularmente o seu Art. 40, participarão 

do Concurso 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 lodosos demais candidatos. 
1.2.5. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, estas serão preenchidas por candidatos não portadores 

de deficiência, com estrita observância da ordem classifiCatdirta. 

DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As Inscrições ficarão abertas no período de 07 a 17 de fevereiro de 2006, no município de ITAPICURU/BA, no Colégio Dr. João Pondê - Situado na 
Praça da Bandeira, s/n° - Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta. 

2.2. As condições para a inscrição: 

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas dos decretos nos. 70.391/72 e 70.436/92; 
Tora idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 65 (sessenta e cinco) anos no ato de admissão; 
Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos; 
Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
Ter a escolaridade efou a formação profissional exigida para o exercido do cargo, conforme discriminado no ANEXO: 
Estar inscrito, no ato de admissão, no respectivo Conselho Regional da categoria profissional, se foro caso; 
Preencher todos os requisitos exigidos paras investidura no cargo. 
Apresenta Possuir Carteira Nacional de Habilitação • CNH (aplicado, somente, aos candidatos inscritos nos cargos que exija este requisito: 
Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação; 

Cumprir as detemiinações deste Edital; 

2.3. No período das Inscrições o candidato deverá: 

Retirar a Ficha de Inscrição no Posto, fazer o depósito da taxa de inscrição de acordo com os valores especificas para cada função técnica 
qualificada, cobrada a titulo de ressarcimento das despesas com material e serviços para a realização do Concurso ou fazer depósito bancário: 
Agência 2172-5 - Conta Corrente 9423-4 - BANCO DO BRASIL. - CONTA CONCURSO PÚBLICO 
Preencher a Ficha de Inscrição todos os campos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em letra de forma com nitidez e legibilidade; 
Ao Candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento da Ficha de Inscrição, especialmente quanto aos campos 'Código da 
Opção de Cargo". O preenchimento do campo "Código da Opção de Cargo' na Ficha de Inscrição, com código inexistente ou o não preenchimento 
deste campo, invalidará a Inscrição, uma vez que impossibilita o preparo do material personalizado de prova do candidato; 
preenchera assinar a declaração contida no Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, que atende ás condições exigidas no Edital. 

Apresentar original da Cédula de Identidade (R.a) ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou do Certificado de Reservista ou da Carteiras 
expedidas por Órgão ou Conselhos de Classe, ou da Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97), o mesmo deverá 

ser apresentado para a prestação das provas; 
Entregar ao Coordenador de inscrição, anexando os documentos solicitados: 

D 	O original do comprovante de depósito bancário, referente ao valor da Taxa de Inscrição ao cargo pleiteado. 

», 	A Ficha de InScdoãO preenchida. 
Ir, 	Anexar fotocópia da cédula de Identidade frenteNerso na ficha de Inscrição. 

- 01 - 



Receber do Coordenador de Inscrição o Comprovante de Inscrição, contendo o número de inscrição pré-identificado e Edital Completo; 
São considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo feito o pagamento do valor de inscrição, não tenham preenchido e devolvido a 
respectiva Ficha de Inscrição no periodo das inscrições, sob qualquer condição ou pretexto. 
Observar as orientações contidas na própria Ficha e no Edital, pois não serão admitidas quaisquer alterações posteriores à efetivação da inscrição. 

2.3.1. Por Procuração 

Será permitida a Inscrição por procuração, devendo ser apresentado o respectivo instnimento público ou particular, indicando expressamente o . 	 . 
nome do cargo, acompanhado de copia autenticada dos Documentos de Identidades do candidato e do procurador. 
O procurador de mais de um candidato deverá apresentar uma procuração para cada candidato, que ficará relida. 
O Candidato Inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas pelo seu procurador, no formulano de Inscrição 
arcando com eventuais erros de preenchimento daquele documento. 

Importante: Não serão aceitos, como documentos de identidade, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista sem foto, 
carteiras funcionais sem valor de Identidade, fotocópias ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis ou danificados. 

2 4. A taxa de inscrição está classificada de acordo com os diversos nitreis de escolaridade, segundo os valores especificos no quadro abaixo para cada 
função técnica qualificada, cobrada a titulo de ressarcimento das despesas com material e serviços para a realização do Concurso. 

Escolaridade Mínima requerida para o cargo sodomia ANEXO I Valor da Taxa de Inscrição 

Nivel Superior— Todos os cargos Rã 50,00 

Nível Superior —Todos Professores Rã 50,00 

Nivel Médio Completo Rã 30,00 

Nível Fundamental Completo e Mcompleto R$ 15,00 

2.5 O recibo da Taxa de Inscrição cujo pagamento poderá ser efetuada em dinheiro ou cheque, sendo que os pagamentos efetuados com cheque 
somente serão considerados quitados após a compensação respectiva. 
2E1 Não serão aceitas Inscrições feitas por depósito em CAVA-RAPIDO, via postal, fac-simile, intemet, condicional e/ou extemporânea. 
2.7 Objetivando evitar ónus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da Inscrição somente apôs tomar conhecimento 
de odos requisitos exigidos para o concurso. 
2.8. O candidato que se Inscrever para mais de um cargo terá que sujeitar-se às normas deste Edital respeitando o horário que será determinado em editai 
de convocação para realização das provas. 
2.9. Efetivada a Inscrição, não serão aceitos pedidos para qualquer alteração na ficha de Inscrição, bem como não haverá devolução da Importância paga 
a titulo de ressarcimento das despesas com materiais e serviços em hipótese nenhuma. 
/10. Serão canceladas, a qualquer tempo, as Inscrições, provas ou nomeação do Candidato, se verificadas falsidade de declaração ou irregularidade nas 
provas ou documentos. 
2.11. No ato da inscrição, o candidato portador da deficiência deverá declarar, na Ficha de Inscrição, essa condição e a deficiência da qual é portador. 
apresentando Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao drago correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - ClD, bem como a provável causa da deficiência. Este Laudo será retido e ficará anexado à Ficha de Inscrição. Caso o 
candidato não anexe o lauda médico, não será considerado como deficiente apto para concorrer ás vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal 
opção na Ficha de Inscrição. 

03. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 

3.1. O candidato somente fará a prova se munido de um dos documentos exigido no ato da inscrição, Conforme itera 2.1(5). 
12, Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolos ou quaisquer outros documentos de identificação 
diferentes dos acima estabelecidos. 
3.3. Não serão aceitos como documentos de Identidade: certidões de nascimento, CPF, [nulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo). carteiras 
de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificavels e/ou danificados. Os documentos deverão estar 
em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
14. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 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. 
3.4.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas á fisionomia ou à 
assinatura do portador. 
3.5. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 3.1 deste 
edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso público. 
3.6. M provas serão realizadas no municipio de Itapieuru, na data, horário e local a serem publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 

'tapicuru, no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de !tapicuru e através da haternet nos endereços eletrônicos www.ibrascon.com.  A comunicação 
feita por Intermédio do correio não tem caráter oficial, sendo meramente informativa. O candidato deverá a partir do die 05/03/2006, obter informações 
quanto ao local da prova. t de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data, local e horário de realização das provas. 
3.7. A Empresa e a Prefeitura Municipal poderá enviar, como complemento ás informações citadas no hem anterior, comunicação pessoal dirigida ao 
candidato, informando o local ao horário de realização da prova, que não o desobriga do dever de observar o COMUNICADO a ser divulgado, 
3.8. Não serão dadas, por telefone, Informações a respeito de local e notário da prova, nem do gabarito e do resultado. 
19. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das proves com antecedência minlma de 30 (trinta) minutos do horário fixado 
para o seu inicio, munido de caneta esferográfica de finta azul ou preta, comprovante de inscrição e documento de identificação original á 
INDISPENSÁVEL. 
3.10. Não será permitida a entrada de candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos portões. 
3.11. 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. 
3.12 Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Concurso. 
3.13. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, datada nascimento, o candidato deverá solicitar aofiscal de classe a 
correção no dia da prova anexando em Ata. 
3.14. 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. 
3.15 O candidato que porventura senfiree mal durante a realização das provas, poderá interrompõ-las até que se restabeleça, no próprio local de 
realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça em tempo hábil para terminar sua prova dentro do horário estabelecido, estará eliminado do 
concurso público. 
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316. 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 óptica, onde serão de sua Inteira responsabilidade: 
O preenchimento correto das bolhas ópticas, que deverão ser preenchidas conforme as instruções especificas no Caderno de Questões, contidas 

também na própria Folha. 
Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas Óptica, sendo consideradas marcações incorretas: dupla 
marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campos de marcação não preenchido integralmente, marcação ultrapassando o campo 
determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

3.17. Os fiscais da sala não estão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas Instnrcões ou no enunciado das, questões da prova. Se o 
	-- 

próprio coordenador de prédio, reconhecido por um distico bem visível, não percorrer pessoalrn ente as salas, avisando sopre alguma alteração, o candidato 

não deverá fazer nada que contrarie o que especifica o seu caderno de provas. 
3.18. 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 ode classificação. 
3.19. Durante a realização das provas, não Sela permitidas a comunicação dos candidatos nem a utilização de maquinas calculadoras, aparelhos 
eletrônicos (Oiro, telefone celular, Walkmam, receptor, gravador) e outros equipamentos similares, livros, anotações, impressos. 
3.20. O IBRASCON não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, 

nem por danos neles causados. 
3.21. Ao término da prova o candidato deverá devolver ao fiscal, o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta DEVIDAMENTE ASSINADOS. 

3.22 Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do prédio escolar, sendo terminantemente proibido de fazer 
contato com candidatos que ainda não terminaram e(s)prove(s), sob pena de ser excluido do concurso público. 
3.23. 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. 
3.24, Aos portadores de deficiência serio asseguradas provas isiou locais especiais, a depender das necessidades especificas, cabendo à coordenação do 

Concurso o cumprimento das demais condições do Edital. 
3.25. O Gabarito para conferência-do desempenho dos candidatos sara divulgado pela Prefeitura Municipal até 02° (segundo) dia útil após a realização da 

3.26. Por razões de segurança e de direitos autorais adquiridos, o IBRASCON não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a respectiva prova. 

instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. 

É de responsabilidade do Candidato entregar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta antes de sair da sala de provas. Caso não siga 
devolvida o candidato estará sumariamente eliminado do Concurso Público, sem direito a recurso ou reclamação posterior. 

CASOS ESPECAS 

O Candidato que estiver hospitalizado na sede do munlcipio de [tapicuru devera comunicar á Comissão do Concurso público e/ou ao Coordenador 
local, ata 12 horas antes da realização das provas. Para tanto, o seu representante deverá comparecer, apresentando documento oficial de 

identidade e munido de: Atestado do médico que esteja acompanhando o Candidato, declarando a impossibilidade de locomoção e atestando que o Candidato tem condições 

de ler, redigir e marcar a Folha de Respostas.; 
Autorização do hospital para acesso do(s)fiscalgs) no horário de realização das provas; 
Documento de identidade do Candidato (o mesmo apresentado no ato da inscrição); 
Dados constantes no Cartão de Informação: número de inscrição, estabelecimento e sala de realização das provas em questão; 
Informações referentes ao local do internamento. 

(Caso o Candidato não apresente estas condições, o IBRASCON não autorizara a aplicação da prova). 

DO CONCURSO 

4.1. O concurso será realizado em duas etapas e constará dos seguintes procedimentos: 
4.1.1. Todos os candidatos serão submetidos a ume Prova Objetiva de Conhecimentos será de acordo com o cargo e constará de questões objetivas de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada, para fins de correção, uma única resposta correta por questão. 
4.1.2. A Prova Objetiva, elaborada de acordo com os conteúdos constantes do Programa que, para lodosos efeitos legais, integram o Editai. Não haverá 

indicação de bibliografia. 
41.3. Cada Prova Objetiva valera de O (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e dassificatório. Serão divididos os 100 (cem) pontos pelo número 
de questões que compõe a prova escrita, sendo que cada questão terá o mesmo peso na prova, considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem, 

no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos. 
4.1.4 Somente sargo aprovados os candidatos que obtiverem nota igualou superiora 50% (cinqüenta porcento) de acertos do total da prova, não havendo 

possibilidade de aproximação de notas. 
4.1.5..A Prova Prática será realizada para os candidatos ao cargo de MOTORISTA não eliminados na Prova Objetivos de Conhecimentos e cuja 

classificação, seja correspondente a ate TRÉS VEZES o número das vagas previstas para os referidos cargos, Prova Pratica eliminatória, que valera de O 

ou 100 pontos. 

05. DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

5.1. Sere desclassificado o candidato que: 
5.1.1. Não estiver presente na sala de provas no horário determinado para o Inicio das provas Prova Objetiva de Conhecimentos; 
5.1.2. Apresentar Laudo Médico falso ou incompatível com a deficiência alagada pelo candidato ou, ainda, quando a Policia Medica entender que a 

deficiência atestada e incompatível com o desempenho das atribuições do cargo. 
5.1.3. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
5.1.4. Comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 
5.1.5. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo sem o acompanhamento do fiscal; 
5.1.6. Iniciadas as provas, retirar-se da sala antas de deconidos 80 (sessenta) minutos; 
5.1.7. Tiver procedimento Inadequado ou descortês para com qualquer dos executores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; 
5.1.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
81.9. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata e for responsável por falsa identificação pessoal; 
5.1.10. Não preencher qualquer um dos requisitos previstos no presente Edital para Investidura no Cargo; 
5.1.11. Obtiver nota Inferior e 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada prova aplicada; 
5.1.12. O candidato que não assinar o cartão-resposta. 
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truLos PONTOS 

Experiência Profissional em Serviço Público ou na iniciativa privada, estando 
relacionado diretamente com a nomenclatura do cargo a que concorre. 

01 (um) ponto par ano de experiência limitada a 02 (dois) pontos. 

06. DA PROVA DE TITULOS 

6.1. Na forma prevista no art. 19 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, a todos os candidatos que se habilitarem com média mínima de 
50% de acertos da prova, será facultada a prova de títulos com caráter dassrticatório, a ser requerido no prazo de 48 horas após a publicação do resultado 
de prova objetiva, com comprovação do tempo de serviço mediante certidão expedida pelo órgão competente, que ateste a qualificação do candidato, a 
função desempenhada e respectivo período, conforme descrição a seguir 
6.1.1. Mediante apresentação de cópia de CTPS acrescida de declaração do órgão ou empresa, ou, no caso de servidor público de certidão de tempo de 
serviço, ambos emitidas pelo setor pessoal ou equivalente, conforme a nomenclatura do cargo que concorre. 
6.12. A comprovação de experiência profissional de declaração do empregador em que conste claramente a descrição do serviço e o nivel de 
desempenho na área da atuação, conforme a nomenclatura do cargo que concorre. 
6.1.3. Não será computado corno experiência profissional, o tempo de estágio ou monitore 
6.1.4. Todo documento apresentado para fins de comprovação de experiência profissional devera ser emitido pelo setor pessoal competente e conter o 
período do inicio e término do trabalho realizado, obrigatoriamente acompanhados dos contratos de prestação de serviços e/ou Decreto de nomeação. 
6.1.5. A Prova de Títulos tem caráter meramente classWicatório, com anexação dos pontos das tabelas abaixo à nota da prova objetiva. 

6.2. Aos candidatos dos cargos de Nivel Superior, Professores de Nível Superior e Pra essofeS Nível I, será facultada a apresentação cie prova de títulos de 
formação e especialização, somente os indicados a seguir, desde que devidamente comprovados e relacionados: 

TITULO Pontos TItolos Máximo de Pontuação 
por Item 

Certificado de curso de especialização, em nivel de pôs-graduação, com carga bofado mínima de 380 

horas, na área específica que concorre. 
2 2,0 

Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação, em nivel de mestrado (titulo de mestre) na 
área especifica que concorre. 

3 3,0 

Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação, em nivel de doutorado (titulo de doutor)na 
área específica que concorre. 

4 4,0,  

Experiência Profissional em Serviço Público ou na iniciativa privada, estando relacionado diretamente 
com a nomenclatura do cargo a que concorre, até o limite de 03 (três) anos para efeito de pontuação, 
desde que comprovada de acordo com item 6.1 e seus subitons. 

1 ponto por ano 3,0 

6.3 As notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para efeitos de classificação. 
6.4 A experiência profissional dos candidatos deverá possuir relação direta com o cargo a ser provido. 
6,5 Para os candidatos em exercido na Prefeitura Municipal de ITAPICURU, o Departamento de Pessoal deverá encaminhar listagem a Comissão de 
Concursos, contendo a função desempenhada e respectivo perlado. 
68 Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias, acompanhadas dos respectivos originais para conferencia e devolução imediata. Não serão 
aceitos protocolos dos documentos. 
6.7 Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 dias, contados a partir da homologação do resultado final do 
concurso, serão indnerados pelo IBRASCON 
6.8 O candidato somente poderá obter até o máximo de 12 (doze) pontos em títulos, sendo desprezada a pontuação superior a este numero. 
6.9 Após o prazo não sento aceitos pedidos de inclusão de Muros sob qualquer hipótese ou alegação. 

07. DO RECURSO 

7.1.0 recurso será protocolado no Prédio de Prefeitura Munidpal de [TAPICURU, dirigido ao IBRASCON, em uma via acompanhada conforme ocaso, de 
cópia de documento que entenda pertinente. Sendo facultado ao candidato recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do gabarito 
parcial das provas objetivas. 
7.2. 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 do Concurso. 
7.3 Será liminarmente rejeitado qualquer recurso protocolizado fora do prazo e que não discrimine de forma analítica o objeto da impugnação, cabendo 
recurso tão somente quanto a erro material. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital. 
7.4. Não será conhecido o recurso que apresente fundamentação deficiente ou não traga delimitadas as matérias objeto de impugnação. 
75 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo com indicação do nome do Concurso, nome do candidato, número de inscrição, 
cargo que está concorrendo e assinatura, conforme modelo abaixo: 

Concurso: Prefeitura Municipal de ITAPICURU. 
Número de Inscrição: 	 Nome: 
Cargo: 
Questionam ento: 
Data: Assinatura: 

7.6. O recurso deverá ser 
apresentado em folhas separadas pare questões/itens diferentes; 
possuir argumentação lógica e consistente; 
interposto e protocolado, impreterivelmente, no local e período determinado no item 7.1.; 
entregue em duas vias (original e cópia); 

77. Acatado recurso, quanto ao Gabarito o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questâo(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) à todos os candidatos 
presentes. 
7.8 No caso de Impugnação à pontuação da Prova de Títulos, os pontos equivalentes serão abibuldos ao recorrente na proporção prevista no Quadro de 
Títulos. 
7.9. A Banca Examinadora constitui (Mima instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
7.10. 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. 
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OS. DO JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

8.1. Somente serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do total da prova. 
82. A classificação final dos candidatos será obtida através da soma dos escores brutos de cada prova, convertidos em notas e somadas as notas na 

apuração final. 
8.3. Serão considerados aprovados no concurso os candidatos que prestaram as provas previstas para os cargos aos quais concorreram, que não tenham 
sido eliminados e que tenham sido Gaseificados em classificação decrescente a correspondente ao número das vagas oferecidas para cada cargo. 
8.4. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação: 

8.4.1. O primeiro critério de desempate neste concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada (Parágrafo Único-do 
Art. 27 da Lei Federal N' 10.741 de 1° de Outubro de 2003— Estatuto do Idoso). Persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 
candidato que: 

8.4.2. Tiver maior número de dependentes; 	 - 	 . 
8.4.3. Sorteio Público realizado pela Comissão Especial do Concurso, com a presença•dos candidatos- empatados. 

8S. A Comissão Organizadora do Concurso publicara os resultados por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de ITAPICURU e/au 
publicação em jornais e outros meios de comunicação. 
8.8. Os candidatos habilitados portadores de deficiência fisica serão relacionados separadamente. 
8.7. Caso não haja candidatos portadores de defidência aprovados, e vaga reservada sere destinada ao restante dos candidatos, de acordo com a Ordem 
de classificação. 

DO PROVIMENTO 

gt. A aprovação em concurso não cria direito á nomeação, mas essa, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos. 
92. A nomeação dos aprovados obedecera a ordem de classificação dos Candidatos habilitados, de acordo com e necessidade da Administração. 
9 3. Os candidatos aprovados deverão tomar posse no prazo de 30 dias após a publicação do ato de provimento, tendo o prazo máximo de 05 (cinco) dias 
para entrar em exercido de função, no lugar para onde for designada. 
9.4. Somente poderá tomar posse os candidatos que apresentarem aprovado sanidade física e mental. 
9.5 O candidato que nomeado não tomar posse no prazo de 30 dias, perdera o direito à sua classificação, passando a saro último da lista de classificados. 
9.8. A nomeação, bem como todos os atos do presente concurso, serão publicadas no lugar de costume da Prefeitura Municipal e registradas no livro 
próprio dos atos do Poder Executivo. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Decairá do direito de impugnar os temos deste Edital de Concurso Público, perante a administração, o candidato que não o fizer ate o segundo dia 
útil, após o encerramento das inscrições. 
10.2 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer do concurso público, mesmo que só 
verificada posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando todos os efeitos decorrentes de sua inscrição. 
103. A Administração 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; 
10.4. O candidato nomeado devera permanecer por um período mínimo de 03 (ires) anos em exercido no local efou localidade para o qual for designado, 
não podendo ser deferido pedido de remoção antes do seu transcurso, salvo se a lei impuser. 
10.5. Fase para contrafação: 
105.1. 18  Fase- Habilitação para o cargo erou emprego público, apresentando os seguintes documentos: 

Copia autenticada em cartório da Carteira de kierradade; 
Cópia autenticada em cartório da Titulo de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se á época já possuia 18 (dezoito) anos; 
Cópia autenticada em cartório do CPF; 
Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino); 
Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento; 

	

(O 	Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver); 
Duas fotografias Iguais, tamanhos 3x4 recentes, coloridas; 
Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem  a escolaridade exigida para o cargo efou emprego público /categoria 
profissional/ especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no conselho de classe; 

	

(I) 	Declaração de bens; 

	

(1) 	Declaração de que não infringe o Art 37, XVI da CF (Acumulação de Cargos e Funções), e ainda quanto aos proventos de aposentadoha, o disposto 
no Art 37, §10, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional n°20/98; 

	

(k) 	Exibição do onginal de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente á escolaridade exigida, conforme especificação constante 
deste Edital; 

	

, (I) 	Declaração de nódulo de trabalho, se possuir outro vinculo empregando, para demonstração de compatibilidade com o horário disponivel e de 
interesse da Administração Municipal; 
Declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de trabalho fora do expediente normal, em dias considerados 
feriados e folgas, para conclusão de trabalhos Inadiáveis; 
Declaração de antecedentes criminais; 
Demais documentos, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato. 

10.5.2. 28  Fase- Exame médico pré-actrnissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os documentos solicitados na 1° Fase. O candidato 
convocado deverá submeter-se a exame médico pre-admissional ou a exame médico especifico (portadores de deficiência) a ser realizado pelo órgão de 
saúde indicado peia Prefeitura Municipal, que terá decisão terminativa, após analise dos seguintes exames a serem realizados pelo candidato convocado' 

Resultado de Laudo Médico Pericial, emitido por médico credenciado junto à Prefeitura Municipal, juntamente com os seguintes exames: Para 

todos os Cargos erou empregos públicos, Hemograma completo, Plaquetas. Velocidade de hemossedimentação (VHS), Creatintna, Glicemia de 
jejum. Gama glutamil transferes° (GAMA G1), Tempo de tromboplastina total e Parcial ativado (TTPA), EAS, Ralo X - Tórax, Para os Cargos de 

Professor I e Professor II apresentar também, exame otoninolaringológico com descrição da laringoscopia Indireta. 
Demais exames médicos/laboratoriais, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato. 

10.8. Considerado apto para o desempenho do cargo e/ou emprego público, nas duas fases previstas no item 10.5 deste Edital, o candidato será nomeado 
por portaria municipal e terá prezo de ate 30 (trinta) dias para tomar posse se cargo de provimento efetivo e assumira designação, se emprego público. 
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10.7, O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos na 1' e r fase de convocação, conforme hem 10.5, 
perderá automaticamente o direito à investidura. 
10.8. Apesar das vagas existentes para os cargos e empregos públicos descritos neste Edital, os candidatos aprovados serão chamados para a 
investidura no cargo erou emprego público, conforme a necessidade local, sendo que a aprovação do concurso não cria provimento, e a aprovação no 
concurso publico não assegura direito sl nomeação, mas esta quando ocorrer obedecerá rigorosamente-à ordem de classificação. 
10,9. Ao entrar em exercício, o servidor de provimento efetivo ficará sujeito a estagio probatório, durante o qual sua eficiência e capacidade serão objeto 
de avaliação para o desempenho do cargo, durante o período de 03 (três) anos. 
10.10. A nomeação dependerá, ainda, de prévia aprovação do candidato em exames de sanidade menta/ e aptidão física a serem realizados por medicas 
credenciados pela Prefeitura Municipal. 
10.11. Quaisquer informações adicionais sobre Ci Concurso serão obtidas na Secretária de Administração da Prefeitura Municipal ou no IBRASCON. 
10.12. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatono de classificação neste concurso, valendo, para esse fim, a homologação 
pública. 
10.13. O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes instruções e de-que aceita as condições do concurso, 
estabelecidas na legislação deste Edital. 
10.14. A Prefeitura Municipal de 'TAPICURU e o IBRASCON, não se responsabilizam por equívocos eventualmente cometidos peto candidato, POR 
DEIXAR DE LER ESTE EDITAL DO CONCURSOPUBUCO 
10.15. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhares Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este concurso através da 
Imprensa Oficial do Município. 
10.15. Os casos omissos até a publicação final do concurso serão resolvidos pela Comissão do Concurso e, após a publicação do resultado final, pelo 
Chefe do Poder Executivo. 
10.17. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, contados da data da publicação de sua homologação, podendo, antes de esgotado, ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a Critério de Administração por ato expresso do Chefe do Poder Executivo do Município. 	- 
10.18.0 concurso público será planejado e executado pelo IBRASCON - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCURSOS. 

F'KUL,KAMA 

As eventuais sugestões de matérias constantes dos programas, deste Edital, não constituem a única fonte para a 
formulação das questões da Prova Objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, 
observando-se, no entanto, a escolaridade edgida para o cargo. 

# 1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS/ATUALIDADES E CONHECIMENTOS 
PEDAGÓGICOS PARA TODOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. 

LINGUA PORTUGUESA: Interpretação de Textos; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Flexão Nominal; Tempos e Modos 
Verbais; Emprego de Palavras Invariáveis; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Emprego da Crase, Pontuação; 
Semântica. 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, cientifico, econõrrico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e económica brasileira_ Análise dos principais conflitos 
nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa 
falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internei. CONHECIMENTOS REGIONAIS: Bahia, 
Histórico do Estado e do Município de Itapicuru, Aspectos Políticos, Religioso, Social Econômico e Geográfico; Manifestações Populares. 

NUTRICIONISTA! CONHECIMENTO ESPECIFICO: Unidades de Aimentação 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, nutrires, lactentes, pré-escolar e escolar , adolescente e coletividade sadia. Diagnósticos 
Antropornêtricos: padrões de referência / Indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice de 
massa corporal (classificação de GARROVV). Dietoterapia nas enfermidades digestivas: trato gastro-intestinal / glândulas anexas. Dietoterapia 
nas enfermidades renais. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiov-ascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: 
Diabete Meilitus e dislipidemias. Dietoterapia nas carências nutridonais: desnutrição energético-proteica-calárica, anemias nutricionais. 
Vitaminas. Ácidos Graxas. Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição entesai e parenteral. Influência medicamentosa nos nutrientes 
corpóreos. Avaliação nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de digestão e Vias de mereça° de nutrientes. 

ENFERNEIRO/CONHECINENTO ESPECIFICO: Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do marciáo profissional. Administração 
do serviço de enfermagem. Anatomia, Fisiologia, Microbiolcgia, Embriologia. Farmacologia e Imunologia humana. Assistência á mulher 
reprodução humana, diagnóstico de gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baba 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 recém-nascido 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 prevenfveis por 
imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças transmissiveis: medidas 
preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epiderriologia. Assistência de enfermagem a portadores de 
problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem no pré e pós-operatório. Assistência ao idoso. Assistência de enfermagem em 
psiquiatria. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia, Noções sobre doenças ocupacionais. Assistência de 
enfermagem ao paciente em situação de emergência/urgência. Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, 
planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Atuação da enfermeiro no controle e prevenção das 
infecções hospitalares. Umpeza, desinfecção e esterilização: Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Papel do 
enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados. Consulta em enfermagem: Anamnese, exame 
tisico, diagnóstico e tratamento de enfermagem. Código de Ética, Lei do exercício profissional. Terminologia técnica. 

- 06 - 



ODONTÓLOGOICONHECIMENTO ESPECIFICO: Semiologia oral: anamnese, carne clinico e radiológico, meios complementares • 
diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; Iluorterapia e to4cologia. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta dinic 
Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidac 
materiais de proteção e de restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Extraç 
dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatóric 
Procedimentos endodeintioce: polpotomia, puipetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. SIndror 
focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico. tratamento local, orientação profissiorr 
Odontopediatria: dentes deciduos, cronologia. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêutica: defini0 
métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Niveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde bucal;  E 
saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-cl, CPO-S, ceo-s etc.); Epiderniolcgia do câncer buo 
sistemas de prevenção em saúde buas/ coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva; Recursr 
humanos em saúde bucal coletiva. Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e açí 
tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; torriddade; Amamentação natural x artificial ou mista: influências 
desenvolvimento do sistema estomatognático; Más-odusões e hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptic 
esterilização; destino de materiais infectadas. 

ASSISTENTE SOCIAL/CONHECIMENTO ESPECIFICO: O estado. A sociedade civil e o serviço social no Brasil. A pratica e a nova ética r 
Serviço Social. A relação do poder na prática interprofissional. A posição do Serviço Social e as emergências de assistência. Seguridade Soca 
Previdência social: garantia dos direitos, deveres, descentralização da gestão administrativa. Sistema Único de Saúde: promoção, proteçã 
recuperação, participação social em saúde, planejamento situaciora em saúde. Assistência Social: Assistência Social na política social, rareai 
da Assistência social com as aerificas públicas, relação da Assistência Social com as políticas sociais específicas: criança e adolescente, ido: 
e pessoa portadora de deficiência. O Estado brasileiro e as políticas públicas. Relação do Estado com a sociedade civil. Análise das política 
educação. habitação e trabalho. 

PSICÓLOGO/CONHECIMENTO ESPECIFICO: A odres do psicólogo. Política de saúde e saúde mental. Terapêuticas ambulatoriais em saúd 
mental. Desenvolvimento mental do ser humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, teoria 
psicadinâmicas, processo diagnóstico, testes. Terapia grupai e familiar. Abordagens Terapêuticas. Principais aspectos teóricos de Freud. Plage 
e Lacan. Psicossociologia: elaboração do conceito de instituição, o indivíduo e as instituições, a questão do poder e as instituições, a instituiçã 
da violência. Psicopatolcgia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Conceitos centrais d 
Psicopatologia Geral. Prevenção e atenção primária em saúde. Conhecimento comum x conhecimento cientifico, discurso popular x discurs 
científico, saúde e educação popular. Psicologia do desenvolvimento, teorias da sexualidade infantil, desenvolvimento cognitivo. 

# 2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS/ATUALIDADES E CONHECIMENTO 
PEDAGÓGICOS PARA TODOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - Professores Licenciatura. 

LINGUA PORTUGUESA: Interpretação de -Textos; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Flexão Nominal; Tempos e Modos Verba 
Emprego de Palavras Invariáveis; Concordância Nominal e Verbal; Regência Norrinal e Verbal; Emprego da Crase, Pontuação; Semântica. 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, politica, científico, econômico e social no Brasil 
no mundo. Principies de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitc 
nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprens 
falada ou escrita de circulação nacional ou local - racho, televisão, jornais, revistas ereu internei. CONHECIMENTOS REGIONAIS: Bahir 
Rstarico do Estado e do Município de Itacuru, Aspectos Políticos, Religioso, Social Econômico e Geográfico; Manifestações Populares. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Planejamento, Avaliação. Correntes pedagógicas e suas concepções de educação. Lei de Diretrizes • 
Bases da Educação Nacional: Lei n° 9394/96. Objetivos gerais do ensino de 1.° e 2.° grau. Periodos do desenvolvimento humano e seu 
caracteres principais. 

COORDENADOR PEDAGÓGICO/CONHECIMENTO ESPECIFICO: Fins do Processo Educativo. Comunicação oral no Processo Didático 
Evolução Biológica do Comportamento. Mecanismo de ajustamento e Comportamento Deficiente. Novas Concepções Psicopedagógicas n. 
Campo da Didática Detecção e correção de Distúrbios de Aprendizagem. Problemas de Aprendizagem. Abordagens Terapêuticas. O Trabalh. 
Muitidisciplinar. Desenvolvimento Bio-psicomotor. Psicologia Educacional. Enfoques Teóricos em Sociologia da Educação. 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS! CONHECIMENTO ESPECIFICO: Aspectos metodológicos do Ensino das Ciências Biológicas. Os Seres vivos 
origem e evolução biológica dos seres vivos, contribuição do organismo: teoria e evolução celular, funcionamento da célula a organizaça 
celular, aspectos físicos químicos e estruturais. Reprodução celular. Classificação e caracteristicas gerais dos seres vivos. Caracteristica 
anatõmicas e filosóficas do ser humano: aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios 
enatar, venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. A transmissão da vida - herança biológica, a hereditariedade e o meio ambiente. Ecologia 
ecossistema, relações tróficas e boinas. O homem e a biosfera: poluição e degradação ambiental. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA! CONHECIMENTO ESPECIFICO: Princípios metodológicos do Ensino da Educação Física. Prograrru 
- Conceito, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física tendências e filosofias subjacentes as concepções de educação física 
Processo histórico da educação física; O homem sua corporeidade; O homem e motricidade. A cultura corporal e sua expressão nos temas 
Dança (ritmos e movimentos), Ginástica, Jogos e Esporte. Jogos cooperativos. A ludicidade e o jogo; Educação física como conhecimento par: 
uma prática transformadora - avaliação da educação física - escolar. 
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA 1 CONHECIMENTO ESPECIFICO: A inserção do território brasileiro no processo de produção e organização 
do espaço geográfico mundial e brasileiro na atualidade; Processo de industriaiização e urbanização da edificação do espaço mundial. A 
especialização da indústria no mundo. A divisão do trabalho e sua influência na paisagens urbanas. As fases do Capitalismo e os diversos 
momentos da divisão Internacional do trabalho; Os recursos naturais do Globo e a questão ambiental. O processo a apropriação/utilização, 
conservação/degradação dos grandes conjuntos morfo-climáticos. Os recursos minerais e a escala geológica do tempo. A intervenção do 
homem na natureza através do processo da industrialização; recursos naturais - a era dos combustíveis fôsseis - carvão mineral. A questão 
agrária manifestação no campo nos diferentes países - as alterações nas relações de trabalho - os movimentos dos Sem Terra no Brasil. A 
regionalização mundial. Os grandes conjuntos geoeconômicos. O subdesenvolvimento. A geopolitica na atualidade. A reestruturação da ordem 
mundial. Perspectivas para a organização do espaço mundial - o fenômeno da globalização. 

PROFESSOR DE HISTÓRIA / CONHECIMENTO ESPECIFICO: Principais civilizações da Antigüidade. O Feudalismo. A idade Moderna: 
transição do feudalismo para o capitalismo, o iluminisrno. A Idade Contemporânea: a Revolução Francesa como superação do Antigo Regime. 
O capitalismo monopolista: a colonização do Brasil e da América, formação da sociedade brasileira, expansão territorial, domínio espanhol. 
domínio holandês, a idade do Ouro. A Revolução industrial e o Brasil. A independência e o 1° Império Período Regencial. O 2° Império. A 
República Oligarquia& A primeira Guerra Mundial. A Revolução de 30 e o Estado Novo. A crise mundial de 1929. A 20  Guerra Mundial e o 
Brasil. Os blocos politicos-econômicos mundiais e a Guerra Fria. A crise econômica mundial de 1973. A globalização e o neoliberalismo do 
final de século. Desenvolvimento brasileiro da atualidade: economia, ciências, tecnologia, educação e cultura. Relações Internacionais do 
Brasil com a América ao Mundo. 

PROFESSOR DE LETRAS COM INGLÊS ! CONHECIMENTO ESPECIFICO: Princípios metodológicas do Ensino da lingua 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, limão); Advérbios (classificação, 
uso, posição na sentença); Conjunções (classificação, usa); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação, 
combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintwe da sentença simples e complexa. 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA / CONHECIMENTO ESPECIFICO: 1. Conjuntos numéricas (operações e problemas). 2. Sistema e 
operações com números decirnsis. 3. Sistema de medidas e transformação de medidas. 4. Expressões numéricas (com todas as operações).5. 
Percentagem. 6. Regra de três simples e composta. 7. Juros simples. 8. Problemas com números naturais e fracionários. 9. Sistemas de 
equação. 10. Equações do 1° e do 20  grau (resoluções e problemas). 11. Funções do 1° e 2° grau. 12 Geometria plana (teoria de tales, 
pitaigoras. triângulos, quadriláteros, circunferências, áreas).13. Relações métricas num triângulo. 14. Trigonometria. 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA ! CONHECIMENTO ESPECIFICOS: 
I - Gramática: 1. Fonética - Vogais e Consoantes (Classificação); 2. Divisão de Silábica; 3. Ortografia; 4. Acentuação Gráfica; 5. Emprego do 
Hífen; 6. Estrutura e Formação das Palavras; 7. Classe das Palavras - Emprego e Flexão; 8. Categorias Gramaticais Invariáveis - 
Classificação e Emprego; 9. Sintaxe: 9.1. Frase, Oração e Período; 9.2. Termos da Oração; 9.3. Coordenação e Subordinação das Orações: 
10. Concordância Nominal e Verbal; 11. Regência Nominal e Verbal; 12. Emprego da Crase; 13. Emprego do 'Que" e do "Se'; 14. Pontuação; 
15. Figuras e Vícios de Linguagem. 
II - LITERATURA: 1. Figura de Estilo. 2. Gêneros Literárias. 3. Escolas Literárias Brasileiras- Classificação, Periodicidade e Características. 
4. Produção Literária Contemporânea. 
III - Interpretação de Texto. 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS/ATUALIDADES PARA 
TODOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO. Professor Nível I, Técnico em Radiologia, Técnico em Patologia, Técnico Agrícola, 

UNGUA PORTUGUESA: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Estrutura - relações entre partes do texto e entre textos; 
Conteúdo - idéias principais e secundárias, relações de sentido entre partes do imã) e entre textos; Características de diferentes tipos de 
textos; Discurso direto e indireto. CONVENÇÕES ORTOGRÁFICAS: Acentuação das palavras; Grafia das palavras. MORFOSSINTAXE: 
Estrutura, formação e classificação das palavras; Flexão verbal e nominal: Emprego das diferentes ciasses gramaticais; Período simples - 
colocação e emprego dos termos; Período composto - coordenação e subordinação, orações reduzidas e desenvolvidas, emprego dos nexos 
°racionais; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Uso do acento indicativo de crase; Pontuação. 
MATEMÁTICA: Equação do 1.° e 2° grau; conjuntos numéricos; operações com números naturais; expressão simples e composta; 
divisibilidade; múltiplos e diversos; fatoração, problemas com quatro operações, MDC e MMC; fração ordnária; potências e raizes; grandezas 
proporcionais; razão; porcentagem ; juros; regra de três simples e composta; desconto; números primos; sistema métrico decimal: 
(comprimento, superfície, volume, capacidade e massa), 
ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, económico e social no Brasil e no mundo. Principias de 
organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. 
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de 
circulação nacional ou local • rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internei. CONHECIMENTOS REGIONAIS: Bahia, Histórico do Estado e do 
Município de itapicuru, Aspectos Políticos, Religiosa Social Econômico e Geográfico; Manifestações Populares. 

PROFESSOR NÍVEL I/CONHECIMENTOS BÁSICOS: Fundamentos da Educação - Sociedade, Estado e Educação: concepções e funções. 
A Educação na Constituição Brasileira de 1988; Legislação Educacional Vigente; Pedagogia Progressista e suas vertentes; Educação 
Inclusiva: fundamentos legais (polfticas públicas e diretrizes nacionais para o atendimento espscializado na educação básica); Função Social e 
Política da Escola; O Processo didático pedagógico de ensinar e aprender Flanejamento de Ensino: concepções e procedimentos relativos às 
etapas do planejamento; Gestão da Escola e a construção do Projeto Pedagógico; Curriculo: Construção e prática do curriculo escolar; 
Avaliação: canc~s e funções, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Planejamento. 
Avaliação. Correntes pedagógicas e suas concepções de educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n° 9394/96. 
Objetivos gerais do ensino de 1.0  e 2.° grau, Períodos do desenvolvimento humano e seus caracteres principais. 



TÉCNICO EM RADIOLOGINCONHECIMENTO ESPECIFICO: 
Anatomia: Estudo anatõmico, função fisiológica de °rogos e aparelhos do corpo 

humano Esqueleto humano, ossos e articulações, crânio, coluna vertebral e membros superiores e inferiores, aparelhos digestivo e urinário, 
aparelhos circulatório e respiratório e sistema glandular fígado, pâncreas, baço e tecido Melada. - Técnica Radiológica: Equipamentos de 
Ráos-X Fatores radiagráficas, acessórios e complementos. Tomógrafos: tomógrafo linear e computadorizado. Principias da tomografia. 

Angrogratos e seriara' 	
a us. Incidências especificas e técnicas rotineiras para exames gerais e especificas. Fisica atômica elementar, Física das 

radiações. Eletricidade e eletrifinica. Física e eletrônica aplicada à produção de Raio-X, ampola de Raio-X, transformadores e retificadores. 
Aparelhos de Raio-X, equipamentos e acessórios. Estudo das propriedades fisicas dos Raio-X e suas aplica-ti-a  práticas no-campo de 

radiologia. - Higiene das Radiações secundárias, meios de proteção das radiações ioázantes, efeitos biológicos das radiações. 

TÉCNICO EM PATOLOGIA! CONHECIAENTO ESPECIFICO: 
Instrumentos (uso e funcionamento): microscópio, espectrofotómetro; balança 

analítica: centrifuga; etc. Conhecimentos de: coleta de material; preparo de vidraria para técnicas; preparo de corantes; preparo de soluções; 
esterilização e desinfecção; preparo de lâminas para observação microscópica. Bacteriologia (Microbiologia): preparação de esfregaços 
bacteriológicos, preparação de meios de cultura; métodos gerais para o estudo das bactérias; noções de bacteriologia. Parasitorogia: preparo 
de fezes para mame; noções dos ciclos parasitários, identificação de parasitas conceito de hospedeiro intermediário e definitivo. Sorologia 
noções básicas de antígeno/anticorpo; diagnósticos laboratoriais mais comuns (PCR, tipagem sangüínea, fator Rh, VDRL, teste de gravidez, 
etc.); separação de soro e plasma. Bioquímica: dosagens de glicose, trigficérides, colesterol, ácido &ice, uréia, etc.; análise de urina. 
Hematologia: ccegulograma, VHS, noções gerais de preparo de lâmina e contagem especifica das células sangirineas, determinacAo dos 
indices hem:fim/Micos, noções gerais do processo de coagulação. Eletroforese: noções geras de funcionamento da cuba eletroforética. 

TÉCNICO AGRICOLPJCONHECIMENTO ESPECIFICO: 
Noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura. Técnicas de irrigação, 

adubação com matéria orgânica adubação mineração, noções sobre cultivo das principais culturas. Armazenamento e conservação dos grãos. 
Técnicas de conservação dos solos. Uso de defensivos agrícolas. Impacto dos agrotasicos sobre a cultura, a sociedade, e o ecossisterna. 

Plantio e colheita, funções gerais; técnicas de preparo do solo e zootecnia. 

# 3 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAISMTUAUDADES PARA 

TODOS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - AuÁliar de Enfermagem, Motorista. 

LINGUA PORTUGUESA Interpretação de Textos; Digrafos e sílabas, substantivo, adjetivos, advérbio, Interjeição, artigo, pronome, crase, 
pontuação, acentuação, conjunção, preposição, significação das palavras, sinónimos, homônimos, parônimos, encontros vocálicos e 

consonantais, verbo, morfologia, concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: Equação do 10  grau, frações ordinárias, sistema de numeração, numerais, decimais, numeração romana, operação com 
números naturais, problemas com quatro operações, expressões, razões e proporções, juros; porcentagem; operação com número inteiro, regra 

de três simples e composta; Sistema Métrico Decimal (comprimento e volume). 

ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural. politica, científico, econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de 
organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. 
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de 

circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas eJou intemet. CONHECIMENTOS REGIONAIS: Baila, Histórico do Estado e do 

Município de Itapicuru, Aspectos Políticos, Religioso, Social Econômico e Geográfico; Manifestações Populares. 

AUXILIAR DE ENFERWGENJCONHECIMENTO ESPECIFICO: Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados 

em saúde pública (indicação, contrainclicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e surm (cadeia de 
frio). Doenças transmissiveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância 
epiderriológica das principais doenças transrrissiveis. Assistência de enfermagem á mulher na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de 
Mane, no Pré-natal no planejamento familiar. Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle 
das doenças diarreicas, no controle das infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, arrigdalites, infecções das vias aéreas superiores), 
no controle das principais verminases (ascaradese, arionase, estrogiloidase, giardlase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da 
criança (aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinas e sintomas, 
tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardiaca congestiva e 
hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema digestivo: gastrites e úlceras pépticas; Sistema andá:crina: diabetes 
oellitus; Sistema neurológico: caracterização dos níveis de consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo-esquelético: 
traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos de enfermagem: verificação da pressão arteriã, pulso, 
temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); 
Legislação em Enfermagem: Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à pratica profissional. 

MOTORISTA/CONHECIMENTO ESPECIFICO: 
Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 

9.503/97. Sinalização horizontal, vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito. O homem: seu preparo 
técnico, psicológico e educacional como usuário da sia. A Via: sua importância para a circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso peio 
pedestre. O Veiculo: seu conhecimento como meio de comunicação e de transporte, seu uso e manutenção. O Código Nacional de Trânsito e 

seu regulamento. O comportamento do condutor na direção veicular. O comportamento do pedestre nas vias de circulação. A direção defensiva, 

sua importância para a segurança do trânsito, tipos de habilitação; O uso dos equipamentos obrigatórios e os acessórios de segurança O 
comportamento específico do condutor no transporte de passageiros de cargas pesadas perigosas e socorros urgentes. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS/ATUALIDADES PARA 
O CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO - ALFABETIZADO - Auxiliar de Senriços Gerais. 

LINGUA PORTUGUESA: 
Ortografia, Separação de sfiabas. Substantivo e Adjetivos: emprego, flexão (masculino - ferninino, singular - plural) 

Compreensão de graniras e frases; Identificação e caracterização de personagens e local dos acontecimentos; Identificação de semelhanças 

e oposições; Conhecimentos Lingüísticos: passado, presente e futuro. 

MATEMÁTICA: 
Resolução de proNemas simples da vida cotidiana envolvendo conhecimentos de adição, subtração, multiplicação e divisão 

de números naturais; Relação de ordem e grandeza; Dezena e dúzia; Medidas de tempo: comprimento e distância: metro e quilómetro; 

capacidade: litro; massa: quilograma RACIOCINIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, 
lugares. coisas, objetos, etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocinio básico. Verificar a capacidade de 
utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. 1) Interpretação de seqüências numéricas; 2) Interpretação de seqüências lógicas através do uso 
de figuras; 3) Interpretação de seqüências lógicas através do uso de símbolos. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Acontecimentos marcantes do cenário cultural, político, cientifico, econômico e social no Brasil 
Assuntos de interesse geral - nacional -amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional 

ou local - rádio, televisão, jornais. 

CONHECIMENTOS REGIONAIS: 
Bahia, Histórico do Estado e do Município de [tapicuru, Aspectos Políticos, Religioso, Social Económico e 

Geográfico; Manifestações Populares. 

ft 5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS REGIONAISIATUALIDADES PARA O CARGO 

DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO - ALFABETIZADO - Gari 

RACIOCINIO LÓGICO: Medir 
a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, objetos, etc. Deduzir 

novas informações das relações fornecidas, através de raciocinio básico. Verificar a capacidade de utilizar-se de racioclnio analitico e 
dedutivo. 1) Interpretação de seqüências numéricas; 2) Interpretação de seqüências lógicas através do uso de figuras; 3) Interpretação de 

seqüências lógicas através do uso de simbolos. 

MATEMÁTICA: 
Resolução de problemas simples da vida cotidiana envolvendo conhecimentos de adição, subtração, multiplicação e divisão 

de números naturais; Relação de ordem e grandeza; Dezena e dúzia. 

CONHECIMENTOS REGIONAIS: 
Bahia, Histórico do Estado e do Município de Itapicuru, Aspectos Políticos, Religioso, Social Económico e 

Geográfico; Manifestações Populares. 

* DAS PROVAS PRATICAS * 

Os candidatos aos cargos previstos com habilidade especificas que obtiverem aprovação na prova objetiva de múltiplas escolhas, 
serão submetidos à Prova Prática de caráter classificatório e eliminatório, que valera de O a 100 pontos, tendo aprovação c 
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do total de 

pontos obtidos. 

PRÁTICA DE DIREÇÃO 

CARGO - MOTORISTA 

A Prova Prática será realizada para os candidatos ao cargo de MOTORISTA não eliminados na Prova Objetiva de Conhecimentos e 

cuja classificação, seja correspondente a até TRÊS VEZES o número das vagas previstas para os referidos cargos. Os candidatos 

aprovados e cuja classificação seja superior a esta proporcionalidade serão considerados eliminados. 

i 	Os candidatos serão submetidos a uma avaliação do desempenho na direção de veículos, conforme a Categoria escolhida, °C' 

l 	
ou "D°  na qual serão analisados os itens que seguem: 

y 	Utilização de velculos de quaisquer marca, potência e espécie, a critério da Comissão Especial; 

Y 	O candidato operará os veículos que lhes for designado no momento da realização do teste, para que a comissão possa medir 
o nivel de domínio que o candidato tenha sobre os mesmos, cuja demonstração deverá ser Medida de conformidade com as 

tarefas destinadas a cada um deles; 
Y 	A prova prática, em seu conjunto, será valorizada de O (zero) a 100 (cem) pontos; 

i 	A nota atribuída à prova prática a que Se refere este item será somada a da objetiva, para efeito de classificação final. 

,./ 	Os candidatos deverão apresentar a "C.N.H.°  no momento da assinatura para avaliação prática. 

I 	Y 	A avaliação será pública, podendo os demais candidatos acompanhar o desempenho do candidato avaliado. 

y 	
Cada candidato terá uni prazo de 29 minutos para a direção do veiculo, obedecendo nesse ínterim aos comandos do instrutor- 

avaliador. 



**** ANEXO 
	

* * * 

Códico CARGO VAGAS CM 
SALARIO 

BASE 
ESCOLARIDADE 

-1-  	Nuettnerta . 01 20 R$1.25003 Gradua* em NuiNglo e Re9690  fi° C' 	*- 

-2- Enlameio 02 29 R$ 1.250,00 Gradua* em EnfenTarm c Recife° no Conselho. 

-3.  OdontOlogo 02 20 R$1.250.00 Graivaçáo em OdoritoWia e Registro no Cometo 

4.  -  Assblente Sinal 03 20 RS 1.250,00 Graduação em Servigo Social e!~ ne Coube 

5-    Psicólogo 01 20 R$ 1.25600 Graduação em Pscob9e e Regre fle Comei» 

-6-   Coenienador Perl*gino 02 40 RS 980,00 Graduação em Pedagogia +Hatililaçeo em Achinistraçáo / Supinisao Escolar 

.7.   Professor de Cindas 1:6 20 F3 345,60 Licenc'ara Rena em C:~ Bitsicas 

-8-  Professor de Educação Fa 136 20 R$ 345,60 Licenciatura Plana em Eduiação Fisica 

-9- ProfeSsor de Geografia 05 20 R$ 34660 Licenciara Plena ern Geografia 

Professor de História 05 20 RS 345,60 Licenciatura Plena em listara 
-10-   
-II- Pniessor de NOM 08 20 RS 345,60 Ucenciatura Plena em Letras Vencia-ias com Inges 

-12-  Professor de Metemftca 65 20 RS 345,60 Ucenciatura Plena em Matemática 

13  - 	-   Professor de Lingua Portuguesa 06 20 RS. 	345,60 Licenciatura Plena em iscas *múmias 

-14-   Professor Nhel - C. UnaN. Potes 22 20 RI 300,00 Habita*, Especifea ern Ensaio Vedo MagisIleio efou Curso Name' &park( 

Professor Miei - Tapem de erra 21 20 R$ 3*00 Habitação EsPedfica em Ensha Mérflo Magistério Noa Callo Normal &Path,  
- 15-  

16 - 	-  Professor Wel I -Via Velha° Região 10 20 RS 30600 Habliação Eslecita em Ensino Mb% 51o~ efac Coso Normal Siert(  

17 - 	-   %lassar M.el - Mosquete e Rastão 10 20 RS 30300 Hebeta) Especifica em Ensino Médio ~ia erou Curso Normal Superior 

-is- Professor Nhel -Santola 06 20 RS 300,00 Habitação Especifica em Ensino ~o Magistério Wou Curso Nona Superior 

- 19 -  Professor Nhel I -Varinha 05 20 RS 3*00 Habirlação Especifica eu Ensino Mtelio Magisterb atou Caso Normal &Menor 

  Professor Wel I - Lagoa Redorda 16 20 RS 3W,00 Habitação Esfedfca em Ensho Médb Magistério elou CurSo Moinai Superior 

  Professor Wel I -Sede 10 20 RS 300,00 Habitação Esseclfica em Ensno Médio Masisteno &ou Curso Nonnal Superior 

  Tecto Radiologia 01 24 R$ 450.03 Ensino Medo Cocele10 -I-HaLka$0  EsrecIfics em Radobge 

. 	-23-  Tecto Pot:finfa 01 40 R$ 450,00 ESIO Nado Cone° +Habitação Espadem Patologia Clinica 

-24-   Tecnko Agrícola 01 40 RS 450,00 Ensho Médio Cortgebo +CurSo Tétrica em Pgrcoomia 

-25-   Atediar de Enfermagem 10 40 R$ 450,00 Ensaco Fundaredai Corrplel0 e Registro no Ccoseito 

-26-   Mtta 10 40 RS 300,00 Ensino FundarrentriCarplato + HatikagWC ou 'IT 

-27-  Audi', cie Serips Gerais 30 40 RS 303,00 Ensb0 Fundamental 	•• 	• iiii - Alfabetizado 

28 - 	-   Dai-Sede CO 40 RS 300,03 Ensaio Fundamental noonehbo - AlfaLefiNdo 

-29-  Gari- lapa Redonda 06 40 RS 330,03 Ensio Furdarentai (correi* - Allabelizado 

30 - 	- Gee- Sarbake 02 40 R$ 330,00 Erni° Fundarental warripleto -Alfabetiodo 

-31-   Gari- Varinha 01 40 4 300,00 Ensino Fundanardal noorrpleto - Alfabettaao 

-32 -   Gati - Ride dos Anjos 02 40 RS 300,03 Ensino Fundrenental roorrpleto - Alfabettado 

  Gai -Várzea dos Pote-s 01 40 RI 300,00 Esse° Furelarentad iscrreilelo -Alfabetiza& 

  Geri -Lagoa do Soeres 01 40 R$ 30060 Ensino Fundanerd Incorrecto - Meterá* 

Gai - Via Vele 01 40 R$ 390,00 Ensaio Fundanental irocopleto - Atateloado 

CRONOGRAMA 

INSCRIÇÃO 07 Ali DE FEVEREIRO DE 2008 

PROVA OBJETIVA 
DATA A SER DEFINIDA PELA COMISSÃO 

PUBUCAÇÂO DO GABARITO PARCIAL 48 HORAS APÓS A APLICAÇÃO DA PROVA 

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 95 AIO DIAS ÚTEIS APÓS A PUBLICAÇÃO DO GABARITO FINAL 

ENTREGA DE TITULOS 
48 HORAS APÓS PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL 

PROVA PRÁTICA 
DATA A SER DEFINIDA PELA COMISSÃO 

RESULTADO FINAL 10 A 20 DIAS APÓS APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

O cronograma supra, poderá por iniciativa da Comissão, ser antecipado ou prorrogado, devendo para tanto, ser publicado no Edital contendo prorrogação 
ou antecipação de quaisquer das datas, no local de costume de publicação dos atos oficiais, na hipótese de tratar-se de aplicação de provas. 
A integre deste Edital encontra-se fixada nos locais de costumes de publicação dos atos oficiais de Prefeitura e no local da inscrição. 

'TAPICURU, 03 DE FEVEREIRO DE 2006. 

JEAN CARLOS DA SILVA 
Presidente da Comissão do Concurso 

113FiFISCON 
no  Ĉ  F551:15 FLETI VOS 



N°  de inscrição 

- 000141 

Nome do Candidato 

Cargo  

° 	PREFEITURA MUNICIPAL DE 'TAPICURU - BA 
Concurso Público - Ficha de Inscrição 

NOME DO CANDIDATO 

N° DE IDENTIDADE 	 N DO CPF 	 NASCIMENTO 	SEXO FILHOS 

I 
- 

1 	
E M 

I 	
E F 

DEFICIENTE FISICO ESPECIFIQUE O TIPO DE DEFICIÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO 
ill SIM 	eI NÃO D SIM 	. NÃO 

ESCOLARIDADE 
Ensino Fundamentai Incompleto 	O Ensino Fundamental Completo 	• Ensino Médio Completo 	• 	Superior Completo 

ENDEREÇO (Rua, Avenida. Praça, N , Bloco, Ant., Casa) 

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO 

BAIRRO 	 CEP 

I 
- 

CIDADE UF 	TELEFONE (mesmo pl recado) I ( 
	} . - 1 

VER TABELA DE CARGOS NO VERSO DA FICHA 

ATENÇÃO AO PREENCHER O CÓDIGO: 

 

eCARGO POR EXTENSO: 

 

    

Agência 2172-5 - Conta Corrente 9423-4 - BANCO DO BRASIL. - CONTA CONCURSO PÚBLICO 

ESTA FICHA DEVERÁ SER ENTREGUE AO COORDENADOR DE INSCRIÇÃO DO 1BRASCON, LOGO APÓS 
TER SIDO PREENCHIDA CORRETAMENTE DENTRO DO "PERÍODO DE INSCRIÇÃO". 

REQUERIMENTO 

Eu, abaixo assinado, nascido em 	/ 	/ 	portador da cédula de identidade n.' 	 requer inlsflÇãu 110 Concurso Público para 

preenchimento do cargo de 	 declaro conhecer e aceitar todas as normas estabelecidas no Edital n°01/2006 da Prefeitura 

Municipal de ItapiouruA3A, anos editais que foram publicados até esta data 

Comprometo-me a acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este consumo público, bern corno entregar, por ocasião da convocação, todos os 

documentos comprobatódos dos requisitos exigidos no Edital, estando ciente de que, se não o fizer, estarei automaticamente eliminado do certame. 

/ 	'2006. 
cidade/uf 	 assinatura do candidato ou do procurador 

o 

E 0 

o 0 

5 

Prefeitura Municipal de 'tapicuru 
Concurso Público Municipal 
Comprovante de Inscrição 

113FiRSCON 

VALOR: R.$ 

ATENÇÃO: Os candidatos deverão comparecer a partir do dia 
06/03/2006 na Prefeitura de Itapicuru/BA ou no sito da Internet 
www.ibrascon.corn, onde será publicado a Listagem contendo a 
Distribuição de Candidatos por Sala. 
No dia da prova, para ter acesso a sala, basta o documento 
de Identidade Original ou o mesmo apresentado no ato da 
Inscrição. 




