Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Mossâmedes
Av. João Ferreira da Cunha N.º 631 – Centro - Mossâmedes
EDITAL Nº 02/2010
CONCURSO PÚBLICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Comissão do Concurso Público, instituída pelo Poder Executivo do Município de
Mossâmedes, Estado de Goiás, através do Decreto Municipal nº 049/2010 de 20 de
dezembro de 2010, no uso de suas atribuições torna público que realizará com o
Apoio

Técnico

e

Operacional

da

Empresa

INFOCOL

INFORMÁTICA

E

CONCURSOS LTDA, Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento dos
cargos especificados no item 1.1, deste Edital, integrantes do Quadro de Cargos de
Provimento Efetivo, Lei Municipal nº686/92 de 08 de junho de 1992 e Lei Municipal
nº 1046/2010, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Mossâmedes- Lei Municipal nº 656/91 de 08 de abril de 1991, e classificação de
candidatos para Cadastro de Reserva Técnica.
1. DOS CARGOS

HABILITAÇÃO

VAGAS

CADASTRO DE
RESERVA
TÉCNICA

VALOR DA
TAXA DE
INSCRIÇÃO

Auxiliar de
Consultório
Dentário

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

VENCIMENTO

CARGO

QUADRO 1 - Especificação dos cargos ofertados no concurso público:

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

1.1

Auxiliar o profissional de
odontologia na execução das
técnicas, e tarefas de odontologia
em geral. Preparar pacientes para
as consultas; ficar responsável pela
esterelização e ordenamento dos
instrumentos; participar de
atividades e programas de
educação em saúde bucal; realizar
limpeza e desinfecção do
consultório, e desempenhar tarefas
afins.

Formação em
Nível Médio
Registro
Profissional no
CRO - Goiás

40
horas

R$
544,67

02

02

R$
40,00
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Cirurgião
Dentista ESF

Digitador

Enfermeiro

Prestar serviços odontológicos,
realizando exames de cavidade
oral,
efetuando
obturações,
restaurações, extrações, limpezas
dentárias e demais procedimentos
necessários
ao
tratamento,
prevenção e promoção de saúde
oral;
prescrever,
aplicar
especialidades farmacêuticas de
uso interno e externo indicadas em
odontologia; aplicar anestesia local,
gengival e/ou troncular, para
conforto do cliente e facilidade do
tratamento, participar de estudos e
pesquisas tendo em vista uma
padronização tanto no material e
equipamento, como das técnicas e
métodos usados nos serviços
odonto-sanitários;
promover
programas de prevenção da cárie
dentária,
principalmente,
na
infância; promover a educação da
clientela: gestante, nutrizes e
escolares, principalmente no que
diz respeito à profilaxia dentária e
higiene oral; diagnosticar e tratar
afecções da boca, dentes e região
maxilo-facial, utilizando processos
clínicos ou cirúrgicos para promover
e recuperar a saúde bucal em geral;
diagnosticar a má oclusão dos
dentes, examinando-os por ocasião
da consulta ou tratamento para
encaminhar o caso ao especialista
em ortodontia; desempenhar outras
atividades afins ao cargo.
É responsável pela digitação
correta e organização dos dados
que lhe forem confiados.
Conhecimento da digitação de leis,
decretos, portarias, cartas ofícios,
memorandos, e outros. Ter
conhecimentos em planilhas
eletrônicas, gráficos e editores de
texto. Cumprir e fazer cumprir
normas e rotinas em vigor. Executar
todas as atividades que por sua
natureza, estão no âmbito de sua
competência.
Planejar, organizar, supervisionar,
coordenar e executar os serviços de
enfermagem nas Unidades
Municipais de Saúde inclusive na
Unidade Hospitalar, bem como,
participar da elaboração e execução
de programas de Saúde Pública.
Realizar e avaliar o teste do
pezinho. Desempenhar outras
atividades afins ao cargo.

Graduação em
Odontologia
Registro
Profissional no
CRO - Goiás

40
horas

R$
2.614,44

02

02

R$
100,00

Formação em
Nível Médio

40
horas

R$
544,67

01

01

R$
40,00

40
horas

R$
2.178,70

02

02

R$
100,00

Graduação em
Enfermagem
Registro
Profissional no
COREN - Goiás
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Farmacêutico

Médico
Clinico Geral

Selecionar, adquirir, armazenar,
avaliar e distribuir medicamentos de
forma segura e correta; avaliar
prescrições médicas; orientar a
equipe de saúde a respeito da
administração correta de
medicamentos; participar de
estudos de farmacovigilância com
base na análise da reação à
interação de medicamentos;
desempenhar outras atividades
pertinentes ao cargo.
Prestar atendimento médico e
ambulatorial em unidades de saúde,
examinar pacientes, solicitar e
interpretar exames
complementares, prescrever e
orientar tratamento, acompanhar a
evolução,efetuar encaminhamentos
a serviços de maior complexidade,
quando necessário; executar
atividades médico-sanitárias,
desenvolver ações que visem a
promoção, prevençao e
recuperação da saúde da
população; participar de equipe
multiprofissional na elaboração de
diagnóstico de saúde da área,
analisar dados de morbidade e
mortalidade, verificar os serviços e
a situação de saúde da
comunidade, para o
estabelecimento de prioridades nas
atividades a serem implantadas;
acompanhar e avaliar as ações
desenvolvidas, participar do estudo
de casos, estabelecer planos de
trabalho, visando à prestação de
assistencia integral ao individuo;
participar na elaboração e ou
adequação de programas, normas e
rotinas, visando a sistematização e
a melhoria da qualidade das ações
de saúde; orientar a equipe de
técnicos e assistentes, e participar
da capacitação e supervisão nas
atividades delegadas; realizar
plantões no pronto socorro
municipal, ou em outras unidades
públicas de saúde em que tal
serviço seja disponibilizado;
participar de programas e eventos
de prevenção e promoção da
saúde, realizando palestras,
orientações e demais atividades e
serviços congêneres; desempenhar
atividades e serviços em programas
de saúde da família e outras
atividades correlatas.

Graduação em
Farmacia
Registro
Profissional no
CRF - Goiás

Graduação em
Medicina
Registro
Profissional no
CRM - Goiás

20
horas

R$
1.089,35

01

01

R$
70,00

40
horas

R$
5.228,88

03

02

R$
180,00
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Técnico de
Enfermagem

Técnico em
Radiologia

Atuar na execução de atividades
dos serviços de enfermagem,
através de participações em
programas que visem a
preservação, manutenção,
recuparação e elevação do nível de
saúde da coletividade, bem como
em atividades de apoio ao
tratamento médico, cirurgico;
auxiliar na execução das tarefas de
observação e educação sanitária do
doente, da gestante, ou do
acidenatdo; prestar serviços de
enfermagem a pacientes graves,
com risco de vida; auxiliar em
curativos, imobilização especial e
aplicar medicamentos utilizando
técnicas usuais específicas; auxiliar
na prestaçaõ de primeiros socorros
e programar os cuidados de
enfermagem necessários a cada
caso; manter permanente conato
com os médicos e chefes de
clinicas e enfermeiros, para
promover integral colaboração dos
serviços de enfermagem,
necessários a cada caso; manter
permanente contato com os
médicos e chefes de clinicas e
enfermeiros, para promover integral
colaboração dos serviços de
enfermagem à população, quanto à
assistencia médica/hospitalar;
assinar frequencias a atos de sua
competência; desempenahr sua
missão com ética e profissionalismo
e de conformidade com a legislação
pertinente; solicitar equipamentos e
material de consumo; responder
civil e criminalmente pelos atos
praticados nop desempenho de
suas tarefas; utilizar o cargo
somente para a prática de lícitos e
sem prol do poder público municipal
e do bem coletivo; exercer outras
atividades correlatas que lhe forem
determinadas pelos superiores ou
por lei, normas e regulamentos.
Realizar atividades envolvendo a
execução de serviços técnicos de
radiologia; preparar e esterelizar
materiais e instrumentos, ambientes
e equipamentos, segundo as
normas para realização dos
exames; utilizar técnicas adequadas
na execução dos exames, atuar no
laboratório de radiologia realizando
todo o serviço envolvendo a
utilização de radio-emissão.
Desempenhar atividades correlatas
e afins.

Curso Técnico
de Enfermagem
Registro
Profissional no
COREN - Goiás

Curso Técnico
em Radiologia
Registro
Profissional no
CRTR – Goiás

40
horas

R$
653,61

03

03

R$
40,00

40
horas

R$
653,61

01

01

R$
40,00
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Técnico de
Higiene
Dental

Exercer atividades técnicas nas
funções de higiene dental,
orientando e assistindo os
pacientes em apoio ao odontólogo,
e desenvolvendo programas
curativos, educativos e preventivos,
objetivando a melhoria da saúde da
população.

Curso Técnico
de
Higiene Dental
Registro
Profissional no
CRO - Goiás

40
horas

R$
653,61

01

R$
40,00

01

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 – A inscrição implica o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas
neste Edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar
desconhecimento.
2.1.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar ciência do Edital e
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
2.2 – As inscrições estarão abertas do dia 10 de fevereiro de 2011 até as
23h59min do dia 28 de fevereiro de 2011, horário oficial de Brasília.
2.3 – A inscrição será feita exclusivamente via Internet pelo endereço eletrônico:
www.infocol.com.br.
2.4 – Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar endereço eletrônico,
citado no item anterior, preencher todos os campos e enviar a solicitação de sua
inscrição, conforme as instruções contidas na página. Ao completar o preenchimento
dos campos, o candidato deverá imprimir as informações e o boleto para o
pagamento da inscrição.
2.5 – A INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS, não se responsabilizará por
solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou de outros fatores de
ordem técnica, alheios a INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS, que
impossibilitem a transferência de dados.
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2.6 – Não serão aceitas inscrições extemporâneas, por carta, por correio eletrônico,
por fax e outros.
2.7 - Para o candidato que não dispuser de acesso à Internet para a realização da
inscrição, a Administração Municipal disponibilizará equipamento de informática para
acesso, juntamente com um operador, na Sala da Educação - prédio da Prefeitura
Municipal de Mossâmedes – situado à avenida João Ferreira da Cunha, nº 631,
Centro, Mossâmedes – GO. De segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00, e das
14h00 às 18h00, durante o período de inscrição.
2.8 - No ato da inscrição, o candidato deverá fazer a opção pelo cargo.
2.9 – O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscreverse no presente concurso, dispondo a INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS do
direito de excluir do concurso público, aquele que não preencher o formulário de
forma correta e completa.
2.10 – Da Taxa de Inscrição
2.10.1 – Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o
pagamento desta taxa, até o dia 01 de março de 2011, a exceção do candidato
que tiver indeferido seu pedido de isenção de taxa, pois este será autorizado a
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até no máximo dia 11 de março de
2011. O pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente nestas datas, conforme o
caso, independente de que o dia seja feriado municipal, estadual ou federal.
2.10.2 – A inscrição somente será efetivada mediante confirmação, pela INFOCOL
INFORMÁTICA E CONCURSOS, do pagamento da taxa de inscrição. As inscrições
que forem pagas após o dia previsto no subitem 2.10.1 não terão validade.
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2.10.2.1 – O pagamento de inscrição realizado no último dia, conforme subitem
2.10.1, via terminal de auto-atendimento ou correspondente bancário, deverá ser
efetuado conforme horário de funcionamento dos bancos e agências lotéricas. O não
atendimento dessa exigência implicará o indeferimento da inscrição.
2.10.2.2 - Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque.
2.10.3 – Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento seja
devolvido por qualquer motivo e/ou caso o pagamento não seja processado pelo
banco até a data estipulada no item 2.10.1.
2.10.4 – É de inteira responsabilidade do candidato, guardar o comprovante de
pagamento para futura conferência, em caso de necessidade.
2.10.5 – Em hipótese alguma, haverá devolução do valor pago a título de inscrição,
exceto no caso do Concurso Público não se realizar.
2.10.6 – O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como
comprovante de pagamento de inscrição.
2.11 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para
os candidatos que se enquadrem no disposto no Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro
de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008.
2.11.1 - Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de
2007; e,
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135,
de 26 de junho de 2007.
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2.11.2. - A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato,
disponível por meio de aplicativo para a solicitação de inscrição, do dia 10 de
fevereiro de 2011, às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro de 2011,
observado o horário de Brasília-DF, no endereço eletrônico www.infocol.com.br,
contendo:
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo
CadÚnico; e
b) declaração de que atende à condição estabelecida no subitem 2.11.1,
deste Edital.
2.11.2.1. - Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet poderão utilizarse do posto relacionado no subitem 2.7 deste Edital, para efetuar a solicitação de
inscrição com isenção de taxa.
2.11.2.2. - A INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS, consultará o órgão gestor
do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
2.11.2.3. - As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por
crime definido em lei, o que acarreta sua eliminação do concurso.
2.11.2.4. - Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao
candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma e o prazo estabelecidos no subitem 2.11.2 deste
Edital.
2.11.2.5. - Analisados os pedidos de isenção, será publicada no dia 02 de março de
2011, no endereço eletrônico www.infocol.com.br, a relação dos pedidos deferidos.
2.11.2.6. - O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir da data de publicação
da relação citada no subitem anterior para contestar o indeferimento, através de
requerimento no endereço eletrônico www.infocol.com.br. Após esse período, não
serão aceitos pedidos de revisão.
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2.11.2.7. - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, e
quiserem participar do certame, serão autorizados a efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, após a publicação prevista no item anterior, até no máximo dia 11 de
março de 2011, sob pena de ter a sua solicitação de inscrição cancelada, estando
automaticamente excluído do concurso.
2.12 – O candidato terá o período previsto de 21 de fevereiro de 2011 a 18 de
março de 2011, para conferir sua inscrição. Caso haja alguma correção de dados o
candidato

deverá

fazê-la

nesse

período,

através

do

endereço

eletrônico

www.infocol.com.br.
2.12.1. - A data prevista para a publicação da lista dos candidatos que tiveram sua
inscrição deferida será no dia 21 de março de 2011. Serão considerados para fins
de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do candidato
preenchida via Internet, não havendo alterações posteriores desses dados.
2.12.2 – É de inteira responsabilidade do candidato, ficar informado da regularidade
de sua inscrição, via internet, no endereço eletrônico www.infocol.com.br, a partir do
dia 21 de março de 2011.
2.13 – As informações complementares acerca da inscrição do concurso público
estarão disponíveis no endereço eletrônico citado no subitem anterior.
2.14 – O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e
aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos
requisitos exigidos para o cargo/área de atuação, por ocasião da posse.
3 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA
3.1 – Conforme disposto na Lei Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.°
3.298/1999, fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de se
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inscreverem nesse concurso público para investidura nos cargos ofertados neste
Edital, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
3.2 - Das vagas destinadas aos cargos de que trata este Edital, e das que vierem a
ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% (cinco por cento) serão
reservadas aos candidatos portadores de deficiência, sendo que, caso a aplicação
do percentual resulte em número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos),
esse deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.
3.3 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo, conforme especificado
neste Edital.
3.4 – O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação,
aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e à data de
realização da prova.
3.5 – Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição,
declarar que é portador de deficiência e assinalar o tipo de deficiência de que é
portador, caso contrário concorrerá às vagas regulares juntamente com os demais
candidatos.
3.5.1 – O candidato que se declarar portador de deficiência deverá enviar, via
SEDEX, até o dia 14 de março de 2011, sendo válido para este fim o carimbo de
emissão da ECT, o requerimento devidamente preenchido, o laudo médico original a
que se refere o subitem 3.6.1, e cópia legível do CPF, para o endereço a seguir:
INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS
Concurso Público – Prefeitura Municipal de Mossâmedes
Avenida 85, nº 1940, Galeria Nacional, sala 07. Setor Marista.
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Goiânia-GO.
Cep: 74.160-010
3.6 – O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será
devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.
3.6.1 – O laudo médico deverá ser anexado ao requerimento citado no subitem
3.5.1, conforme os modelos constantes no Anexo II deste Edital, obedecendo às
seguintes exigências:
a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste Edital;
b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato,
o nome, número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e
assinatura do médico responsável pela emissão do laudo;
c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua
provável causa, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID 10;
d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou
adaptações;
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do
original do exame de audiometria recente, realizado até 06 (seis) meses
anteriores ao último dia das inscrições;
f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original
do exame de acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo
visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das
inscrições.
3.6.2 – O laudo que não atender às exigências contidas no subitem 3.6.1 não terá
validade, ficando o candidato impossibilitado de concorrer às vagas destinadas aos
portadores de deficiência.
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3.6.3 – O candidato que se declarar portador de deficiência no ato da inscrição, e
não entregar o laudo médico, conforme subitem 3.5.1, será desconsiderado como tal
e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer
garantia legal no concurso público.
3.7 – O candidato portador de deficiência aprovado no concurso, não poderá utilizarse desta condição para justificar mudança de função, readaptação ou aposentadoria,
após sua nomeação.
3.8 – O candidato portador de deficiência poderá ainda, ser considerado inapto no
decorrer do estágio probatório em virtude de incompatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo e ser exonerado.
3.9 – Os candidatos considerados portadores de deficiência aprovados no concurso
público, terão seus nomes publicados em lista à parte.
3.10 – A INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS não se responsabiliza por
qualquer tipo de extravio de requerimentos, laudo médico, recursos, e outros
documentos pertinentes ao concurso público.
4 – DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
FAZER AS PROVAS
4.1 – O candidato que necessitar de condições especiais, excluindo-se o
atendimento domiciliar e hospitalar deverá preencher o Requerimento de Condições
Especiais para realização da prova, Anexo III deste Edital, que estará disponível no
www.infocol.com.br, e enviá-lo, via SEDEX, para o endereço especificado no
subitem 3.5.1, até o dia 14 de março de 2011, sendo válido para este fim o carimbo
de emissão da ECT.
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4.1.1 – A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
4.2 – O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais,
inclusive tempo adicional, para a realização da prova, excluindo-se o atendimento
domiciliar e hospitalar, deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais
para realização da prova, Anexo III deste Edital, que estará disponível no endereço
eletrônico www.infocol.com.br, e enviá-lo, junto à documentação solicitada no
requerimento, para o endereço especificado no subitem 3.5.1, até o dia 14 de março
de 2011, sendo válido para este fim o carimbo de emissão da ECT.
4.2.1 – O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional
para fazer a prova deverá anexar ao requerimento, a cópia do laudo médico e a
justificativa da necessidade de tempo adicional, acompanhada do parecer do médico
especialista da área da deficiência.
4.3 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da
prova deverá levar um acompanhante que será responsável pela guarda da criança.
4.4 – Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou
temporárias (gravidez, lactantes, estados menstruais, indisposições, cãibras,
contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de labirintite e outras), que
impossibilitem a realização da prova, diminuam ou limitem a capacidade física dos
candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer
tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia.
5 – DAS PROVAS
5.1 – O concurso será constituído de:
5.1.1 – Prova objetiva de múltipla escolha, contendo 40 questões.
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5.1.2 – Prova de títulos, para todos os candidatos aprovados e classificados
conforme a quantidade de vagas, mais o Cadastro de Reserva Técnica.
5.2 – Da Prova Objetiva
5.2.1 - A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório.
5.2.2 – A prova objetiva será do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de
A, B, C, D, das quais apenas 01 (uma) é a correta.
5.2.3 – Os conteúdos programáticos da prova objetiva constam no Anexo I deste
Edital.
5.2.4 – A prova objetiva será de conformidade com o estabelecido no QUADRO 2
deste Edital.
5.2.5 - QUADRO 2

PROVA OBJETIVA
CARGO
Auxiliar de
Consultório
Dentário
Cirurgião
Dentista

Digitador

Enfermeiro

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

10

Conhecimentos Básicos da Política de Saúde Pública

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

10

Conhecimentos Básicos da Política de Saúde Pública

10

Conhecimentos Específicos

20
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Farmacêutico

Médico
Clinico Geral

Técnico de
Enfermagem

Técnico em
Radiologia

Técnico de
Higiene Dental

Língua Portuguesa

10

Conhecimentos Básicos da Política de Saúde Pública

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

10

Conhecimentos Básicos da Política de Saúde Pública

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

20

5.2.6 – A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, e está prevista para ser
aplicada no dia e horário abaixo relacionados:
Dia 27 de março de 2011 – Início às 9h00
5.2.7 – A lista dos candidatos que tiveram sua inscrição deferida, com o local e
endereço de realização da prova será divulgada no endereço eletrônico
www.infocol.com.br, a partir do dia 21 de março de 2011, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta desse local, bem
como o comparecimento no horário determinado.
5.2.8 – O candidato deverá comparecer ao local especificado, com pelo menos 40
(quarenta) minutos de antecedência do horário de aplicação da prova, munido do
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original de um dos documentos de identificação citados no subitem 5.2.11, e de
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5.2.9 - Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no
estabelecimento onde será aplicada a prova objetiva, após o fechamento dos
portões.
5.2.10 – Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao
concurso público no estabelecimento de aplicação da prova, com exceção do caso
previsto no item 4.3 deste Edital.
5.2.11 – Serão considerados documentos de identificação aqueles expedidos pelas
Secretarias de Segurança Pública, Diretoria Geral de Polícia, Forças Armadas e
Polícia Militar, passaporte, bem como as carteiras expedidas por ordens ou
conselhos que, por lei federal, são considerados documentos de identidade.
5.2.11.1 – NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identidade, por serem
documentos destinados a outros fins, a carteira nacional de habilitação (CNH) sem
foto, a certidão de nascimento, o cadastro de pessoa física (CPF), a certidão de
casamento, a carteira de trabalho, o título eleitoral, a carteira de estudante e o
certificado de alistamento ou reservista.
5.2.11.2 – O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade,
quando for o caso, e em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a
identificação do candidato e a sua assinatura. Não serão aceitas cópias, ainda que
autenticadas.
5.2.11.3 – Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos, como
crachás, identidade funcional, e outros, diferentes dos estabelecidos no subitem
5.2.11.
5.2.11.4 – Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por
motivo de furto, roubo ou perda, deverá apresentar um dos seguintes documentos:
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido com prazo
máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das provas, ou declaração
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de roubo ou perda feita do próprio punho, com reconhecimento da assinatura
registrado em cartório.
5.2.12 – O envelope contendo as provas objetivas deverá ser aberto por 02 (dois)
candidatos, na presença dos fiscais, dentro da sala de realização das mesmas.
5.2.13 – O candidato deverá assinalar suas respostas no cartão resposta com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, preenchendo completamente o
alvéolo circular, conforme instruções contidas na capa da prova e no cartão
resposta. Respostas a lápis não serão corrigidas e terão pontuação igual à zero.
5.2.13.1 – A marcação do cartão resposta com emenda ou rasura ou mais de uma
marcação, ainda que legível, ou a não marcação da questão no cartão resposta terá
pontuação igual a 0,0 (zero).
5.2.13.2– Não será permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no cartão resposta.
5.2.14 – Não haverá substituição de prova ou do cartão resposta, exceto em
caso de falhas de impressão.
5.2.15 - O candidato deverá apor sua assinatura no local indicado no cartão
resposta.
5.2.16 - Durante a realização da prova, o candidato não poderá usar corretivo,
régua, compasso, etc., fazer qualquer espécie de consulta, nem usar qualquer tipo
de calculadoras, inclusive as eletrônicas ou similares.
5.2.17 – O candidato é responsável pela conferência do cargo pretendido, do seu
nome e do número de inscrição, que constam no cartão resposta.
5.2.18 – São de inteira responsabilidade do candidato, os prejuízos advindos do
preenchimento indevido do cartão resposta. Serão consideradas marcações
indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital, ou com as instruções
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impressas no cartão resposta e capa da prova, tais como marcação rasurada ou
emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.
5.2.19 – O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de
qualquer modo, danificar o seu cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos
advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
5.2.20 – Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos,
tendo em vista a natureza da prova objetiva:
a) NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de prova durante a sua realização
candidato portando qualquer tipo de arma, aparelhos eletrônicos, tais
como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, caneta
filmadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie;
b) não serão permitidas, durante a realização da prova, a comunicação
verbal, gestual, escrita, etc. entre candidatos, bem como o uso de:
livros, anotações, impressos, calculadoras ou similares, óculos
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria como chapéu, boné,
gorro, ou outros materiais similares.
c) SERÁ PERMITIDO APENAS o uso de caneta de tinta preta ou azul,
borracha comum, lápis de madeira, apontador, podendo ser eliminado
do concurso público o candidato que se recusar a atender esta
determinação.
5.2.21 – O local de realização da prova não disporá de guarda-volume, e a
INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS não se responsabilizará pela guarda de
quaisquer materiais do candidato.
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5.2.22 – A INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS e a Comissão do Concurso
recomendam que o candidato não leve nenhum dos objetos citados nas letras “a” e
“b” do subitem 5.2.20 no dia de realização da prova objetiva, pois o porte e/ou uso
desses objetos poderá acarretar a eliminação do candidato do certame.
5.2.23 – A INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS se reserva o direito de, em
caso de porte e/ou uso dos objetos descritos no subitem 5.2.20, não comunicar o
candidato no local de prova da sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a
organização durante a realização da prova objetiva. O fato será lavrado em relatório
de sala, pelos aplicadores da prova objetiva, e posteriormente comunicado a
INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS que em momento oportuno, promoverá
a eliminação do candidato do certame de acordo com o subitem 13.1, letras g e h.
5.2.24 – Decorridas 1 (uma) hora de prova objetiva, o candidato poderá retirar-se,
definitivamente, da sala e do prédio, não sendo permitido nesse momento, sair com
o caderno de prova, ou quaisquer anotações. O candidato poderá levar o caderno de
prova depois de decorridos 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar ao aplicador de prova o
cartão resposta.
5.2.25 – Os 03 (três) últimos candidatos ao terminarem a prova objetiva, deverão
permanecer juntos na sala de realização da prova, sendo liberados somente após a
entrega do cartão resposta dos mesmos e terem seus nomes registrados em ata e
nela posicionadas suas respectivas assinaturas.
5.2.26 – Não haverá segunda chamada para a realização da prova objetiva, nem
tampouco a prova será aplicada fora dos locais determinados pela INFOCOL
INFORMÁTICA E CONCURSOS.
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5.3 – Prova de Títulos
5.3.1 – A prova de títulos, de caráter classificatório, será julgada conforme o item
5.3.4 – QUADRO 3, deste Edital.
5.3.2 – A pontuação máxima da prova de títulos será de 10 (dez) pontos.
5.3.3 – Serão convocados através do endereço eletrônico www.infocol.com.br, para
a prova de títulos, os candidatos aprovados na prova objetiva.
5.3.4 - QUADRO 3
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA PROVA DE TÍTULOS
NÍVEL MÉDIO
Títulos - Especificação

Curso em área correlata ao cargo, com carga
horária mínima de 30 horas.

Valor
por
Título
1,0

Quantidade
máxima de
Títulos

Comprovante

10

Certificado de
conclusão de
curso, com a
carga horária.

Quantidade
máxima de
Títulos

Comprovante

8

Certificado de
conclusão de
curso, com a
carga horária.

2

Certificado de
conclusão de
curso de pósgraduação Lato
Sensu, com a
carga horária.

NÍVEL SUPERIOR
Títulos - Especificação

Curso em área correlata, com carga horária
mínima de 40 horas.

Conclusão de curso de especialização em nível de
pós-graduação - Lato Sensu, correlato ao cargo,
com carga horária mínima de 360h, ministrado por
instituição de ensino superior, ou por instituição
especialmente credenciada.

Valor
por
Título

0,5

3,0
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5.3.5 – Os títulos deverão ser protocolados e entregues, após a convocação dos
candidatos aprovados na prova objetiva, na Sala da Educação - prédio da Prefeitura
Municipal de Mossâmedes – situado à avenida João Ferreira da Cunha, nº 631,
Centro, Mossâmedes – GO, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00, e das
14h00 às 18h00. A convocação para a entrega dos títulos será publicada no
endereço eletrônico www.infocol.com.br.

Os títulos protocolados após os dias

estipulados na convocação serão desconsiderados.
5.3.6 – Os títulos deverão ser entregues em fotocópia autenticada em cartório,
dentro de um envelope lacrado, devidamente identificado com o nome do candidato,
o número de sua inscrição e o número de seu CPF.
5.3.7 – As informações prestadas na entrega dos títulos (conteúdo do envelope) são
de inteira responsabilidade do candidato, bem como a entrega destes na data
estabelecida, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros no
procedimento de entrega.
5.3.8 – Somente serão consideradas as modalidades de títulos constantes do item
5.3.4 - QUADRO 3, deste Edital, sendo desconsideradas quaisquer outras entregues
em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital.
5.3.9 – Os certificados e diplomas deverão ser expedidos por instituição oficial ou
reconhecidos nos termos da legislação vigente.
5.3.10 – Os documentos em língua estrangeira serão considerados somente quando
traduzidos para o português, por tradutor juramentado, e revalidados por instituição
brasileira.
5.3.11 – Para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório não serão
consideradas.
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5.3.12 – Não serão aceitos títulos entregues em desacordo com as disposições
estabelecidas neste Edital.
5.3.13 – Não haverá devolução dos documentos apresentados.
5.3.14 – No momento de entrega dos títulos, o conteúdo do envelope não será
conferido, sendo de inteira responsabilidade do candidato, adotar todos os
procedimentos previstos neste Edital.
6 – DA CORREÇÃO
6.1 – A correção das questões da prova objetiva será feita por meio eletrônico.
7 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA NOTA FINAL
7.1 – O resultado da prova objetiva será o total dos pontos obtidos.
7.2 – A prova objetiva, contendo 40 (quarenta) questões, será avaliada em uma
escala de 0 a 90, sendo 2,25 pontos o valor de cada questão. O candidato que
obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos será considerado
aprovado na referida prova.
7.3 – O candidato aprovado na prova objetiva será convocado para a apresentação
de títulos de caráter exclusivamente classificatório, e será julgado conforme o
especificado no item 5.3.4 – QUADRO 3, deste Edital.
7.4 – A pontuação máxima possível de ser obtida pelo candidato, ao final do
concurso, será de 100 (cem) pontos.
7.4.1 – Em caso de empate na nota final no concurso terá preferência o candidato
que, na seguinte ordem:

22

Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Mossâmedes
Av. João Ferreira da Cunha N.º 631 – Centro - Mossâmedes
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia da
inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei
n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de pontos na prova objetiva;
c) maior número de pontos na prova de títulos.
7.4.2 – Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.
7.4.3 – O candidato inscrito como portador de deficiência nos termos do item 3 deste
Edital, se aprovado e classificado terá seu nome publicado em relação geral e em
relação a parte, observada a respectiva ordem de classificação.
7.5- Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente das
pontuações de acordo com a pontuação obtida, dentro das vagas ofertadas e do
cadastro de reserva técnica, para cada cargo, de acordo com o QUADRO 1, deste
Edital.
7.6 – O candidato aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva técnica
poderá ser convocado para nomeação, até o limite do prazo de validade do
concurso, observando-se o exclusivo interesse da Administração Municipal de
Mossâmedes - GO.
7.7 – A ordem de convocação dos candidatos aprovados coincidirá com a ordem de
classificação.
8 – DOS RECURSOS
8.1 – O candidato poderá interpor recurso junto à Comissão do Concurso Público,
contra: o gabarito preliminar da prova objetiva e o resultado do concurso.
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8.2 – O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da data de publicação do gabarito preliminar da prova objetiva e do resultado
do concurso público.
8.3 – Para apresentação de recurso, o candidato deverá:
8.3.1 – fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistente, concisa e instruir
o recurso, devidamente, com material bibliográfico apto ao embasamento, quando
for o caso, e com a indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado;
8.3.2 – digitar o recurso, em formulário próprio, constante no Anexo IV deste Edital,
utilizando folhas numeradas separadas para cada questão, ou itens diferentes,
dirigindo-o à presidência da Comissão do Concurso Público;
8.3.3 – não se identificar no corpo do recurso;
8.3.4 – Protocolar o recurso na Prefeitura Municipal de Mossâmedes - GO, no
endereço citado no subitem 5.3.5 deste Edital, à Comissão do Concurso Público, no
horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, em até 2 (dois) dias úteis após a
publicação do objeto do recurso.
8.4 – Será indeferido o pedido de recurso com argumentações e ou redações
inconsistentes, e ou fora das especificações estabelecidas neste Edital.
8.5 – Não serão aceitos recursos via fax, via postal, via e-mail ou por procuração.
8.6 – Após o julgamento, pela Comissão do Concurso Público e pela banca
examinadora, dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da
prova objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos,
indistintamente, que não os obtiveram na correção inicial.
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8.7 – Na análise dos recursos interpostos, o presidente da Comissão do Concurso
Público determinará a realização de diligências que entender necessárias, e dando
provimento poderá se for o caso, alterar o resultado.
8.8 – Os resultados dos recursos serão divulgados no endereço eletrônico
www.infocol.com.br.

9 – DOS RESULTADOS
9.1 – O gabarito da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico
www.infocol.com.br, em até 02 (dois) dias após a aplicação da respectiva prova.
9.2 – O resultado da prova objetiva será divulgado em ordem alfabética, e com a
pontuação obtida no endereço eletrônico www.infocol.com.br.
9.3 – O resultado da prova de títulos será divulgado no endereço eletrônico
www.infocol.com.br.
9.4 – O resultado preliminar do concurso público será divulgado, em ordem
classificatória com a respectiva classificação e a soma das pontuações obtidas nas
provas, no endereço eletrônico www.infocol.com.br.
9.5 – O Resultado Final e Oficial do Concurso Público será divulgado no endereço
eletrônico www.infocol.com.br, nos termos deste Edital, com a lista dos nomes dos
candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, por
cargo, com a respectiva classificação.
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10 - DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 – A homologação será publicada no Placard da Prefeitura Municipal de
Mossâmedes e no Diário Oficial do Estado de Goiás.
10.2 – Na homologação deverá conter os nomes dos candidatos aprovados e
classificados em ordem decrescente da pontuação final obtida, por cargo.
11 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
11.1 – O candidato aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida
neste Edital, será investido no cargo, se atendidas às seguintes exigências:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público;
b) possuir habilitação exigida para o cargo de acordo com este Edital;
c) ser brasileiro nato ou naturalizado (Art.12.CF/88);
d) ter idade mínima de 18 anos;
e) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo,
comprovada por avaliação médica;
g) estar em gozo dos direitos políticos;
h) apresentar documentos solicitados para a posse;
i) cumprir as disposições deste Edital.
12 – DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
12.1 – O candidato deverá apresentar-se ao Departamento de Pessoal deste Poder
Executivo, assim que for convocado.
12.2 – O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da posse, os
documentos solicitados no ato da convocação.
12.3 - O candidato aprovado deverá apresentar outros documentos ou firmar outras
declarações que se fizerem necessárias na época da posse.
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12.4 – O candidato aprovado somente poderá ser empossado para o exercício do
cargo, se for julgado apto físico e mental, pela Junta Médica instituída pelo Poder
Executivo Municipal de Mossâmedes - GO, incluindo os candidatos Portadores de
Deficiência. Na ocasião serão solicitados exames médicos que a Junta Médica julgar
necessário.
12.5 – O candidato será lotado de acordo com as especificidades do concurso, e as
necessidades da Administração Municipal.

13 – DAS PENALIDADES
13.1 – Será eliminado do concurso público o candidato que:
a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de
realização da prova objetiva do concurso público, bem como às
convocações divulgadas nos termos deste Edital;
b) chegar ao local de realização da prova objetiva após o horário
estabelecido;
c) faltar a prova objetiva;
d) ausentar-se do recinto de realização da prova objetiva sem a devida
permissão;
e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser
descortês com qualquer dos supervisores, coordenadores, aplicadores de
prova, aplicadores de reserva ou autoridades e pessoas incumbidas da
realização do concurso;
f) sair da sala de aplicação da prova objetiva com quaisquer anotações
antes de ter transcorrido 1h30min.(uma hora e trinta minutos) do início da
prova objetiva;
g) for surpreendido durante a realização da prova objetiva em
comunicação

verbal,

escrita,

eletrônica

ou

gestual,

com

outros
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candidatos, ou pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta,
tais como livros, calculadoras, equipamentos de cálculo, anotações,
impressos ou, ainda, usando lapiseira, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria como chapéu, boné, gorro etc., ou outros
materiais similares;
h) for surpreendido usando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone
CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina fotográfica, calculadora, pager etc., bem como
RELÓGIO de qualquer espécie;
i) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria como chapéu, boné, gorro etc., ou outros materiais similares;
j) exceder o tempo de realização da prova objetiva;
k) levar consigo o cartão resposta ao retirar-se da sala da prova objetiva;
l) fizer, em qualquer documento, ou prestar, no ato da inscrição,
declaração falsa ou inexata;
m) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovam o
atendimento dos requisitos fixados neste Edital;
n) praticar atos que contrariem as normas do presente Edital;
o) não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos
complementares.
13.2 – Se após as provas for constatado que o candidato utilizou-se de processos
ilícitos, suas provas serão anuladas, sendo este automaticamente eliminado do
concurso, devendo responder criminalmente pelo ato.
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 – A inscrição do candidato neste concurso público implica o conhecimento das
normas e condições estabelecidas no presente Edital e na aceitação das mesmas,
conforme declaração expressa na Ficha de Inscrição.
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14.2 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de
todos os atos e comunicados referentes a este concurso público, divulgados no
endereço eletrônico www.infocol.com.br ou no Diário Oficial do Estado de Goiás.
14.3 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual,
passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e
congêneres.
14.4 – O candidato aprovado deverá manter junto à Administração Municipal de
Mossâmedes-GO, durante o prazo de validade do concurso público, seu endereço
atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação
caso não seja possível convocá-lo por falta da citada atualização, perdendo direito à
vaga para a qual foi aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os
prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.
14.5 – A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas
ocorrerá de imediato.
14.6 - Aos candidatos aprovados para compor o cadastro de reserva técnica,
confere-se a expectativa de direito de investidura no cargo disputado, nos termos da
legislação vigente, não gerando quaisquer outros direitos, se não pela inobservância
da ordem de classificação.
14.7 – A Comissão do Concurso Público não fornecerá atestados, cópias de
documentos, certificados ou certidões relativas às notas de candidatos eliminados.
14.8 – Não será fornecido ao candidato, pela Comissão do Concurso Público,
documento comprobatório de aprovação e ou classificação no referido concurso,
valendo para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Estado de
Goiás.
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14.9 – O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará à
eliminação do candidato do concurso público.
14.10 – As despesas decorrentes da participação no concurso público correrão a
expensas do candidato, assim como as despesas decorrentes de deslocamento ou
mudança de domicílio para a investidura no cargo.
14.11 – Todas as informações a respeito do certame poderão ser obtidas junto ao
endereço eletrônico www.infocol.com.br.
14.12 – O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da
homologação do resultado pela Chefe do Poder Executivo Municipal, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal de Mossâmedes
-GO.
14.13 – Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da Comissão
do Concurso Público da Administração Municipal de Mossâmedes-GO.
14.14 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Mossâmedes-GO, 29 de dezembro de 2010.

Comissão do Concurso Público
Antônio Ferreira da Cunha
Presidente

Membro da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão
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EDITAL Nº 02/2010
CONCURSO PÚBLICO

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos;
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas;
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo;
d) Idéias principais do texto;
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos;
f) Significado de palavras.
2. Conhecimentos lingüísticos;
a) Ortografia;
b) Acentuação gráfica;
c) Pontuação;
d) Morfologia;
* classes das palavras;
* flexões das palavras;
* estrutura e formação das palavras;
e) Sintaxe;
* regência nominal e regência verbal;
* concordância nominal e concordância verbal;
* colocação.
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MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:
1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números
inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e
conjunto dos números reais.

Seqüências e padrões. Operações com números

naturais; operações com números inteiros; operações com números reais. Prova real
da adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Expressões
numéricas. Divisibilidade; números primos; mínimo múltiplo comum; máximo divisor
comum. Tabelas e gráficos. Problemas.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações, número misto e problemas.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números
decimais; operação com números decimais; dízima periódica e problemas.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples e problemas.
5. Geometria e Medidas: Sólidos geométricos. Simetria. Ângulos: reto, agudo e
obtuso e medidas de ângulos. Polígonos: triângulos e quadriláteros. Circunferência.
Medidas de comprimento; cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de áreas;
cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios, losangos e de
círculos. Medidas de volumes; cálculo do volume do cubo e do paralelepípedo, e
problemas.
6. Equação do primeiro grau – problemas.
7. Sistema de Equações do primeiro grau – problemas.
8. Medidas estatísticas: Média aritmética. Média aritmética ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Noções de anatomia dentária decídua e permanente e odontograma;
2. Noções de negociação;
3. Noções de semiologia;
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4. Atendimento ao público;
5. Acolhimento do paciente e ética profissional;
6. Etiologia e prevenção da cárie dentária:
6.1 Placa;
6.2 Cárie;
6.3 Dieta;
6.4 Flúor;
7. Princípios de Biossegurança:
7.1 Principais doenças transmissíveis de interesse odontológico;
7.2 Controle de infecção;
7.3 Esterilização e acondicionamento dos materiais.
8. Cuidados com o equipamento odontológico.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA - ESF
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo
d) Idéias principais do texto
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos
f) Significado de palavras
2. Conhecimentos lingüísticos
a) Ortografia
b) Acentuação gráfica
c) Pontuação
d) Morfologia
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* classes das palavras
* flexões das palavras
* estrutura e formação das palavras
e) Sintaxe
* regência nominal e regência verbal
* concordância nominal e concordância verbal
* colocação.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA
Conteúdo Programático:
1. Sistema Único de Saúde - SUS.
2. Princípios Básicos do SUS.
3. Sistema de Gestão do SUS.
4. Atenção Básica da Saúde.
5. Planejamento e gestão em saúde.
6. Implementação de Políticas Públicas e a Constituição do SUS
7. Humaniza SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Cariologia; 2. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais; 3. Distúrbios do
desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais; 4. Tumores benignos e
malignos da cavidade bucal;
tumores

de

origem

5. Tumores das glândulas salivares; 6. Cistos e

odontogênica;

7. Alterações

regressivas

dos

dentes;

8. Infecções bacterianas, virais e micóticas; 9. Disseminação das infecções bucais;
10. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal; 11. Manifestações bucais das
doenças metabólicas; 12. Doenças do periodonto; 13. Doenças dos nervos e
músculos; 14. Anestesiologia local e controle da dor; 15. Técnicas de anestesia
regional e local; 16. Anatomia das regiões da cabeça e pescoço; 17. Soluções
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anestésicas; 18. Emergências no consultório; 19. Flúor; 20. Adesão aos tecidos
dentários; 21. Radiologia; 22. Oclusão; 23. Periodontia aplicada à dentística; 24.
Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas; 25.
Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas; 26.

Lesões

não-cariosas, 27. Restaurações adesivas diretas; 28. Facetas diretas com resinas
compostas; 29. Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay; 30. Facetas de
porcelana;

31. Restaurações

32. Restaurações

em

dentes

de

dentes
fraturados;

tratados

endodonticamente;

33. Materiais

odontológicos;

34. Biocompatibilidade dos materiais dentários; 35. Materiais de moldagem;
36. Gesso; 37. Resinas para restauração; 38. Amálgama dental; 39. Cimentos
odontológicos; 40. Cerâmicas odontológicas; 41. Materiais de acabamento e
polimento; 42. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica infantil;
43. Dor em Odontopediatria; 44. Tratamento nas lesões cariosas em dentes
decíduos; 45. Terapia endodôntica em dentes decíduos; 46. Desenvolvimento da
oclusão; 47. Cirurgia bucal pediátrica; 48. Traumatismo em dentes anteriores;
49. Selantes de fóssulas e fissuras; 50. Doenças infecciosas de preocupação
especial na Odontologia; 51. Avaliação do paciente e proteção pessoal;
52. Princípios de esterilização e desinfecção; 53. AIDS e a prática odontológica;
54. Controle da infecção cruzada na prática odontológica.

CARGO: DIGITADOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos;
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas;
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo;
d) Idéias principais do texto;
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e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos;
f) Significado de palavras.
2. Conhecimentos lingüísticos;
a) Ortografia;
b) Acentuação gráfica;
c) Pontuação;
d) Morfologia;
* classes das palavras;
* flexões das palavras;
* estrutura e formação das palavras;
e) Sintaxe;
* regência nominal e regência verbal;
* concordância nominal e concordância verbal;
* colocação.
MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:
1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números
inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e
conjunto dos números reais.

Seqüências e padrões. Operações com números

naturais; operações com números inteiros; operações com números reais. Prova real
da adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Expressões
numéricas. Divisibilidade; números primos; mínimo múltiplo comum; máximo divisor
comum. Tabelas e gráficos. Problemas.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações, número misto e problemas.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números
decimais; operação com números decimais; dízima periódica e problemas.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples e problemas.
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5. Geometria e Medidas: Sólidos geométricos. Simetria. Ângulos: reto, agudo e
obtuso e medidas de ângulos. Polígonos: triângulos e quadriláteros. Circunferência.
Medidas de comprimento; cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de áreas;
cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios, losangos e de
círculos. Medidas de volumes; cálculo do volume do cubo e do paralelepípedo, e
problemas.
6. Equação do primeiro grau – problemas.
7. Sistema de Equações do primeiro grau – problemas.
8. Medidas estatísticas: Média aritmética. Média aritmética ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Conhecimento dos aplicativos e dos recursos do MS-Office, em especial Word e
Excel;
2. Conhecimento em ambiente de Sistema Operacional Windows XP, Vista e 7;
3. Conhecimentos básicos gerais de Tecnologia da Informação e fundamentos de
computadores;
4. Conhecimento na preparação de mídia para armazenamento, ou seja, formatar
discos e manipulação de arquivos de dados;
5. Conhecimentos em gerenciamento de arquivos como transferências através de
recorte ou de cópia. Saber deletar, renomear e criar atalhos para arquivos;
6. Conhecimentos em configuração e impressão de documentos;
7. Conhecimento de segurança da informação, vírus de computadores, anti-vírus de
computadores, Invasões, Firewall e Criptografia de dados;
8.

Conhecimento

de

rede

de

computadores

e

comunicação

de

dados,

Telecomunicações, meios físicos para transmissão de dados, comunicação de
dados remotamente, Internet, Intranet, Extranet, Proxi, Rede LAN, MAN e WAN.
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CARGO: ENFERMEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo
d) Idéias principais do texto
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos
f) Significado de palavras
2. Conhecimentos lingüísticos
a) Ortografia
b) Acentuação gráfica
c) Pontuação
d) Morfologia
* classes das palavras
* flexões das palavras
* estrutura e formação das palavras
e) Sintaxe
* regência nominal e regência verbal
* concordância nominal e concordância verbal
* colocação.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA
Conteúdo Programático:
1. Sistema Único de Saúde - SUS.
2. Princípios Básicos do SUS.
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3. Sistema de Gestão do SUS.
4. Atenção Básica da Saúde.
5. Planejamento e gestão em saúde.
6. Implementação de Políticas Públicas e a Constituição do SUS
7. Humaniza SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Administração e gerenciamento dos serviços de enfermagem.
2. Prevenção e controle de infecção nos serviços de saúde.
3. Controle e prevenção da dengue.
4. Controle e prevenção da hanseníase.
5. Controle e prevenção da tuberculose.
6. Controle e prevenção da febre amarela.
7. Controle e prevenção do câncer de mama, colo uterino, próstata e pulmão.
8. Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs/HIV.
9. Programa Nacional de Imunização - PNI.
10. Estratégia de Saúde da Família - ESF.
11. Planejamento familiar.
12. Programa de saúde da mulher, criança, adolescente, adulto e do idoso.
13. Estatuto da criança e do adolescente.
14. Estatuto do idoso.
15. Saúde do adulto.
16. Saúde do trabalhador.
17. Ética e princípios de bioética.
18. Sistematização da assistência de enfermagem médico cirúrgico.
19. Sistematização da assistência de enfermagem em saúde mental, saúde coletiva,
materno infantil, urgência e de emergência.
20. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
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CARGO: FARMACÊUTICO

LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo
d) Idéias principais do texto
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos
f) Significado de palavras
2. Conhecimentos lingüísticos
a) Ortografia
b) Acentuação gráfica
c) Pontuação
d) Morfologia
* classes das palavras
* flexões das palavras
* estrutura e formação das palavras
e) Sintaxe
* regência nominal e regência verbal
* concordância nominal e concordância verbal
* colocação.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA
Conteúdo Programático:
1. Sistema Único de Saúde - SUS.
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2. Princípios Básicos do SUS.
3. Sistema de Gestão do SUS.
4. Atenção Básica da Saúde.
5. Planejamento e gestão em saúde.
6. Implementação de Políticas Públicas e a Constituição do SUS
7. Humaniza SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
Farmacologia: Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos: Fármacos que
atuam no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. Autacoides.
Fármacos utilizados no sistema urinário, cardiovascular, gastrintestinal, respiratório,
reprodutor e hematopoéitico. Quimioterapia: antimicrobiana, antineoplásica e
antiparasitária. Vitaminas. Farmacocinética. Princípios básicos da toxicologia:
tratamento de intoxicações. Manipulação de Medicamentos: Diversos cálculos
utilizados no preparo de medicamentos, características e aplicações de matériasprimas farmacêuticas, diferentes formas farmacêuticas e noções de compatibilidades
(associações medicamentosas) e estabilidade de formulações farmacêuticas. Boas
Práticas de Fabricação e controle de qualidade. Assistência Farmacêutica: O ciclo
do medicamento: da seleção ao monitoramento do paciente. A Análise da prescrição
médica.

Padronização

de

medicamentos.

Dispensação

e

distribuição

de

medicamentos. Vias de administração; Noções de Vigilância Epidemiológica e
farmacoepidemiologia.

Problemas

relacionados

a

medicamentos

(PRM)

e

acompanhamento farmacoterapêutico. Estudos quantitativos e qualitativos de
utilização de medicamentos. Legislação farmacêutica: Legislação profissional;
Normas de armazenamento e transportes de produtos; Abuso de drogas. Legislação
sanitária relacionada à utilização de medicamentos; Medicamentos genéricos,
medicamentos excepcionais, medicamentos e substâncias sob controle especial.
Política Nacional de Medicamentos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.
Formas de aquisição de Medicamentos, Central de Abastecimento Farmacêutico.
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Atenção Farmacêutica. Biossegurança: equipamentos de proteção individual e
equipamentos de contenção, mapas de risco. Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

CARGO: MÉDICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo
d) Idéias principais do texto
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos
f) Significado de palavras
2. Conhecimentos lingüísticos
a) Ortografia
b) Acentuação gráfica
c) Pontuação
d) Morfologia
* classes das palavras
* flexões das palavras
* estrutura e formação das palavras
e) Sintaxe
* regência nominal e regência verbal
* concordância nominal e concordância verbal
* colocação.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA
Conteúdo Programático:
1. Sistema Único de Saúde - SUS.
2. Princípios Básicos do SUS.
3. Sistema de Gestão do SUS.
4. Atenção Básica da Saúde.
5. Planejamento e gestão em saúde.
6. Implementação de Políticas Públicas e a Constituição do SUS
7. Humaniza SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Conhecimentos Gerais de Epidemiologia, Medicina Social e Preventiva; Código
de Ética; Código de Processo Ético e Atualidades sobre Medicina Geral.
2. Conhecimentos Específicos de Antibioticoterapia, Anemias, Hipertensão arterial,
diabetes, parasitoses intestinais, esquistossomose,cefaléias, febre de origem
indeterminada, diarréias, ulcera péptica, hepatite, hipertireoidismo, hipotireoidismo,
insuficiência cardíaca, alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis, cardiopatia
isquêmica, arritmias cardíacas, doença pulmonar obstrutiva crônica, dor toráxica,
dor lombar, ansiedade, asma brônquica, pneumonias, tuberculose, hanseníase,
AIDS, leishmaniose, infecção urinária, enfermidades bucais, epilepsia, febre
reumática, artrites, acidentes por animais peçonhentos, micoses superficiais,
obesidade, dislipidemias, infarto agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão e
tromboembolismo pulmonar.
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo
d) Idéias principais do texto
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos
f) Significado de palavras
2. Conhecimentos lingüísticos
a) Ortografia
b) Acentuação gráfica
c) Pontuação
d) Morfologia
* classes das palavras
* flexões das palavras
* estrutura e formação das palavras
e) Sintaxe
* regência nominal e regência verbal
* concordância nominal e concordância verbal
* colocação.
MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:
1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números
inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e
conjunto dos números reais.

Seqüências e padrões. Operações com números
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naturais; operações com números inteiros; operações com números reais. Prova real
da adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Expressões
numéricas. Divisibilidade; números primos; mínimo múltiplo comum; máximo divisor
comum. Tabelas e gráficos. Problemas.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações, número misto e problemas.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números
decimais; operação com números decimais; dízima periódica e problemas.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples e problemas.
5. Geometria e Medidas: Sólidos geométricos. Simetria. Ângulos: reto, agudo e
obtuso e medidas de ângulos. Polígonos: triângulos e quadriláteros. Circunferência.
Medidas de comprimento; cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de áreas;
cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios, losangos e
círculos. Medidas de volumes; cálculo do volume do cubo e do paralelepípedo, e
problemas.
6. Equação do primeiro grau – problemas.
7. Sistema de Equações do primeiro grau – problemas.
8. Medidas estatísticas: Média aritmética. Média aritmética ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Ética profissional e legislação.
2. Assistência de enfermagem em clínica médica e cirúrgica, relacionadas aos
sistemas: Neurológico, cardiovascular, gastro-intestinal, respiratório, urinário,
neurológico, endócrino e hematológico.
3. Assistência de enfermagem em unidades de urgência e emergência.
4. Assistência de enfermagem em centro cirúrgico e central de material esterilizado.
5. Assistência de enfermagem em obstetrícia e ginecologia.
6. Assistência de enfermagem em saúde mental.
7. Assistência de enfermagem em pediatria.
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8. Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs/HIV.
9. Programa Nacional de Imunização - PNI.
10. Estratégia de Saúde da Família - ESF.
11. Programa de saúde da mulher, criança, adolescente, adulto e do idoso.
12. Estatuto da criança e do adolescente.
13. Estatuto do idoso.
14. Saúde do adulto.
15. Controle e prevenção da dengue.
16. Cálculo, diluição e administração de drogas e soluções
17. Humaniza SUS.

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo
d) Idéias principais do texto
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos
f) Significado de palavras
2. Conhecimentos lingüísticos
a) Ortografia
b) Acentuação gráfica
c) Pontuação
d) Morfologia
* classes das palavras
* flexões das palavras
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* estrutura e formação das palavras
e) Sintaxe
* regência nominal e regência verbal
* concordância nominal e concordância verbal
* colocação.
MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:
1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números
inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e
conjunto dos números reais.

Seqüências e padrões. Operações com números

naturais; operações com números inteiros; operações com números reais. Prova real
da adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Expressões
numéricas. Divisibilidade; números primos; mínimo múltiplo comum; máximo divisor
comum. Tabelas e gráficos. Problemas.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações, número misto e problemas.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números
decimais; operação com números decimais; dízima periódica e problemas.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples e problemas.
5. Geometria e Medidas: Sólidos geométricos. Simetria. Ângulos: reto, agudo e
obtuso e medidas de ângulos. Polígonos: triângulos e quadriláteros. Circunferência.
Medidas de comprimento; cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de áreas;
cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios, losangos e
círculos. Medidas de volumes; cálculo do volume do cubo e do paralelepípedo, e
problemas.
6. Equação do primeiro grau – problemas.
7. Sistema de Equações do primeiro grau – problemas.
8. Medidas estatísticas: Média aritmética. Média aritmética ponderada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Ética profissional e legislação.
2. Administração e Preparo de Soluções, Sinais Vitais, Primeiros Socorros na
Parada Cardíaca.
3. Anatomia geral.
4. Qualidade de imagem.
5. Tecnologia digital
6. Proteção radiológica.
7. Técnicas radiologicas relacionadas aos sistemas: esquelético, gastrointestinal
superior e inferior, urinário, respiratório e aparelho cardiovascular.
8. Câmara Escura.
9. Terminologia Radiográfica.
10. Posicionamento em Radiologia - Radiodiagnóstico.
11. Radiologia Pediátrica.
12. Preparo e administração de contraste.
13. Procedimentos contrastados comuns.
14. Equipamento radiológico convencional.
15. Exposição e quadros de conversão.
16. Exposição radiológica do paciente e profissional.
17. Equipamento gerador de raios X.
18. Sistema emissor de raios X.
19. Formação dos raios X.
20. Formação da imagem radiográfica.
21. Humaniza SUS.
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CARGO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
1. Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos
a) Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade lingüísticas
b) Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação);
c) Figuras de linguagem e figuras de estilo
d) Idéias principais do texto
e) O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos
f) Significado de palavras
2. Conhecimentos lingüísticos
a) Ortografia
b) Acentuação gráfica
c) Pontuação
d) Morfologia
* classes das palavras
* flexões das palavras
* estrutura e formação das palavras
e) Sintaxe
* regência nominal e regência verbal
* concordância nominal e concordância verbal
* colocação.
MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:
1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números
inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e
conjunto dos números reais.

Seqüências e padrões. Operações com números
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naturais; operações com números inteiros; operações com números reais. Prova real
da adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Expressões
numéricas. Divisibilidade; números primos; mínimo múltiplo comum; máximo divisor
comum. Tabelas e gráficos. Problemas.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações, número misto e problemas.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números
decimais; operação com números decimais; dízima periódica e problemas.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples e problemas.
5. Geometria e Medidas: Sólidos geométricos. Simetria. Ângulos: reto, agudo e
obtuso e medidas de ângulos. Polígonos: triângulos e quadriláteros. Circunferência.
Medidas de comprimento; cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de áreas;
cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios, losangos e
círculos. Medidas de volumes; cálculo do volume do cubo e do paralelepípedo, e
problemas.
6. Equação do primeiro grau – problemas.
7. Sistema de Equações do primeiro grau – problemas.
8. Medidas estatísticas: Média aritmética. Média aritmética ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdo Programático:
1. Anatomia e Fisiologia Humana – Noções Básicas de Fármacos.
2. Anatomia Dentária:
2.1 Odontograma;
2.2 Superfícies dentárias;
2.3 Elementos da coroa e da raiz dentária;
2.4 Características anatômicas dos dentes decíduos e permanentes.
3. Ergonomia na Odontologia:
3.1 Posições de trabalho;
3.2 Trabalho a 4 mãos;
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3.3 Riscos e doenças ocupacionais.
4. Noções de Semiologia:
5. Acolhimento do Paciente e Ética Profissional:
6. Etiologia e Prevenção da Cárie Dentária:
6.1 Placa;
6.2 Cárie;
6.3 Dieta;
6.4 Flúor;
6.5 Selante;
6.6 Educação em saúde.
7. Epidemiologia da Cárie e da Doença Periodontal:
8. Biossegurança:
8.1 Principais doenças transmissíveis;
8.2 Controle de infecção;
8.3 Esterilização e acondicionamento dos instrumentais;
8.4 Protetores individuais.
9. Manutenção e Cuidados com Equipamento Odontológico.
10. Conceito, Características, Técnicas, Instrumentais e Materiais de Uso em
(noções básicas):
10.1 Dentística/dentista;
10.2 Cirurgia/isolamento do campo operatório;
10.3 Odontopediatria;
10.4 Periodontia;
10.5 Endodontia;
10.6 Radiologia;
10.7 Prótese;
10.8 Ortodontia;
10.9 Restauração.
11. Noções Básicas de Oclusão Dentária.
12. Materiais de forramento e de selamento provisório de cavidades.
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EDITAL Nº 02/2010
CONCURSO PÚBLICO

ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO E LAUDO MÉDICO
Ilmo Sr,
Presidente da Comissão do Concurso Público
Eu,_________________________________________________________________
___,

inscrição

nº.

____________________,CPF

nº.____________________

portador (a) do documento de identificação n. ______________, expedido pelo(a)
________________, candidato(a) ao cargo de ___________no Concurso Público da
Administração do município de Mossâmedes, Estado de Goiás, me declaro portador
de deficiência, nos termos da Lei Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.°
3.298/1999 e suas alterações, e solicito a minha participação neste concurso dentro
dos critérios assegurados ao Portador de Deficiência.
Anexo a esta declaração, Laudo Médico atestando:
a) a espécie e o grau ou o nível da minha deficiência, bem como a sua provável
causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID10);
b) que sou portador de deficiência e o enquadramento dessa deficiência.
Nestes termos,
Peço deferimento.
______________________________________ _____/_____ /2011.
Local
____________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
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MODELO DE LAUDO MÉDICO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
O candidato deverá enviar o original deste laudo, às suas expensas, via SEDEX,
para INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS, Avenida 85, nº 1940, Galeria
Nacional, sala 07, Setor Marista, Goiânia – GO, CEP: 74160-010. O laudo médico
deverá estar em conformidade com as exigências do Edital: a) ter data de emissão
posterior à data de publicação deste Edital; b) constar o nome e o número do
Documento de Identificação do candidato e o nome, número do registro no Conselho
Regional de Medicina - CRM e assinatura do médico responsável pela emissão do
Laudo; c) descrever a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como, a
provável causa da mesma, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID 10); d) constar, quando for o caso, a
necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações; e) no caso de deficiente
auditivo, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria
recente realizada até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; f) no
caso de deficiente visual, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de
acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual, realizada até 06
(seis) meses anteriores ao ultimo dia das inscrições.
O(a) candidato(a)____________________________________________________
documento

de

identificação

nº

(RG):_________________

CPF

nº

_________________,foi submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo
identificada a existência de DEFICIÊNCIA ___________________ conforme
legislação vigente.
a) DEFICIÊNCIA FÍSICA
( ) I - Paraplegia

( ) VII - Triplegia

( ) II - Paraparesia

( ) VIII - Triparesia

( ) III - Monoplegia

( ) IX - Hemiplegia

( ) IV - Monoparesia

( ) X - Hemiparesia
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( ) V – Tetraplegia

( ) XI - Amputação ou Ausência de
Membro

( ) VI - Tetraparesia

( ) XII - Paralisia Cerebral

b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA:
( ) I - Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55
(cinquenta e cinco) decibéis;
( ) II - Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70
(setenta) decibéis;
( ) III - Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa)
decibéis;
( ) IV - Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis.
c) DEFICIÊNCIA VISUAL:
( ) I – Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual
central é inferior a 20/400P (0,05 WHO), ou ainda quando o campo visual é igual ou
inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível;
( ) II – Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3
WHO), após a melhor correção.
( ) III – Visão monocular – acrescido pela lei nº 16.494/2009.
d) DEFICIÊNCIA MENTAL: A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o
funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
anterior à idade de 18 anos aliado a limitações associadas a duas ou mais áreas da
conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às
demandas da sociedade no que tange à: comunicação, cuidados pessoais,
habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou independência na
locomoção, saúde, segurança, escola e lazer.
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CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA
EM:___________________________________

Observação:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________ _____/______________ /2011.
Local

____________________________________________
Assinatura, Carimbo e CRM do Médico

_____________________________________________
Assinatura do Candidato

EDITAL Nº 02/2010
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CONCURSO PÚBLICO

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Este formulário destina-se ao candidato que necessita de condições especiais para
a realização da Prova Objetiva do Concurso Público da Administração Municipal de
Mossâmedes - Goiás (portador de deficiência, recém-acidentado, recém-operado ou
que está acometido de alguma doença).
Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão do Concurso Público
Eu,_______________________________________________________, inscrição nº
_______________, CPF nº._____________________ portador(a) do documento de
identificação

nº.

__________________,

expedido

pelo(a)

_____________________________, candidato(a) ao cargo de ______________, no
Concurso Público da Administração do Município de Mossâmedes, venho requerer a
V. Sa., condições especiais para realizar a prova, conforme as informações
prestadas a seguir.
__________________________________ ____/_____________________ /2011.
Local
________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ATENÇÃO!
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• As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de
necessidade, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
• O candidato portador de deficiência ou seu representante deverá enviar o original deste
Requerimento, às suas expensas, via SEDEX, para INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS Avenida 85, nº 1940, Galeria Nacional, sala 07, Setor Marista, Goiânia-GO. CEP: 74160-010,
devidamente preenchido, juntamente com o laudo, até a data estipulada neste Edital.
• O candidato portador de deficiência, que necessitar de tempo adicional para fazer a prova, deverá
anexar a este requerimento a justificativa da necessidade, acompanhada de parecer do especialista
da área de sua deficiência.
• O candidato que sofreu acidente, ou foi operado recentemente, ou está acometido por alguma
doença deverá enviar este formulário devidamente preenchido com o respectivo atestado médico.
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FORMULÁRIO DO REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Este formulário deve ser preenchido corretamente, e enviado juntamente com o requerimento.

ASSINALE, COM UM X, O MOTIVO DO REQUERIMENTO:
( ) Portador de deficiência ( ) Outro. Qual? ________________________
1. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
1.1 VISUAL
Especifique os recursos necessários para fazer a prova objetiva:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte. Observe os exemplos abaixo.

( ) Tamanho 14 ( )Tamanho

16

( )Tamanho

18

( )Tamanho

20

Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )

1.2 AUDITIVA
( ) Total ( ) Parcial
Faz uso de aparelho? Sim ( ) Não ( )
Precisa de Intérprete de LIBRAS? Sim ( ) Não ( )
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )
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Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1.3 FÍSICA
Parte do corpo:
( ) Membro superior (braços/mãos)
( ) Membro inferior (pernas/pés)
( ) Outra parte do corpo. Qual? ___________________________________________________
Necessita de um fiscal para preencher o cartão resposta e/ou a folha de resposta? Sim ( ) Não ( )
Utiliza algum aparelho para locomoção?
Sim ( ) Não ( ) Qual? _________________________________________________________
Necessita de algum móvel especial para fazer a prova? Sim ( ) Não ( )
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )
Registre, se for o caso, outras condições necessárias:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________ _____/_______________________ /2011.
Local

________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Mossâmedes
Av. João Ferreira da Cunha N.º 631 – Centro - Mossâmedes
EDITAL Nº 02/2010
CONCURSO PÚBLICO

ANEXO IV
MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO
Ilmo Sr,
Presidente da Comissão do Concurso Público
Eu,_______________________________________________________, portador do documento de
identificação

n.°

_________________,

_____________________
candidato(a) ao

inscrição

nº

expedido

pelo(a)__________,

CPF

n.°

_________________________________________,

cargo de ________, no Concurso Publico da Administração do Município de

Mossâmedes – GO, venho pelo presente, interpor recurso contra:
Assinale com um X o item referente à interposição do recurso
( ) Gabarito da Prova Objetiva
( ) Resultado Final
Justificativa do candidato (para cada questão recorrida deverá haver, no máximo, 20 linhas de
justificativa).
O candidato deverá usar um formulário para cada recurso.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data: ______/_____/2011.

_____________________________
Assinatura do candidato
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