ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 002/2015

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA tornam publica a
Retificação de Edital de Abertura – 001/2015, no item: 2. 2. DOS CARGOS E VAGAS, no item 5. DAS
PROVAS, e no ANEXO II e III, dos Conteúdos e Atribuições dos Cargos. Os demais itens do Edital nº
001/2015, continuam inalterados.

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, em cumprimento ao que dispõe o inciso II do art. 37 da Constituição
Federal, torna pública, a realização de Concurso Público de Provas e Títulos destinado a selecionar candidatos
para o preenchimento de cargos públicos no total de 17 (dezessete) vagas de seu quadro permanente de
pessoal, observadas às disposições constitucionais referentes ao assunto e, ainda, nos termos da Lei
Complementar Municipal nº. 001/1997, Lei Federal, Lei Complementar Municipal nº. 007/2009, Lei
Complementar Municipal nº. 008/2009 e suas alterações com redação fixadas nas LC 014/2013 e 015/2013 o
qual será regido de acordo com as instruções deste Edital:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso destina-se ao provimento de cargos efetivos, mais o preenchimento de cargo(s) que vierem a
vagar, durante o prazo de validade do certame, constante no subitem 2.1 deste Edital e será assim constituído:
1ª (PRIMEIRA) ETAPA - de caráter eliminatório e classificatório.
Prova 1 – objetiva de conhecimentos gerais e específicos. Caráter classificatório e eliminatório
2ª (SEGUNDA) ETAPA - de caráter classificatório para cargos específicos neste Edital.
Prova 2 – de títulos de caráter classificatório.
1.2. O Concurso Público será realizado na cidade de São Francisco PB, sob a responsabilidade da EDUCA –
ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA, com sede na cidade de João Pessoa, sito na Rua Hilda Coutinho de
Lucena, 110, Miramar, João Pessoa, Paraíba e pela Comissão do Concurso, nos termos e condições
estabelecidas neste Edital.
2. DOS CARGOS E VAGAS

2. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir juntamente
com as vagas disponíveis, a carga horária semanal exigida e o nível salarial respectivo.
CÓD.

CARGO

VAGA(S)

SALÁRIO
(R$)
1.405,33

001

Enfermeiro

01

002

Psicólogo

01

1.405,33

Odontólogo

01

1.405,33

Médico

01

1.405,33

Nutricionista

01

003

004

005

1.405,33

REQUISITOS DO CARGO
Curso Superior em
Enfermagem e registro no
respectivo Conselho
Curso Superior em
Psicologia e registro no
respectivo Conselho
Curso Superior em
Odontologia e registro no
respectivo Conselho
Curso Superior em
Medicina e registro no
respectivo Conselho
Curso Superior em
Nutrição e registro no
respectivo Conselho

CARGA
HORÁRIA

INSCRIÇÃO
R$

30h

80,00

30h

80,00

30h

80,00

30h

80,00

30h

80,00
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Fisioterapeuta.
006

01
Fonoaudiólogo.

007

008

01
Professor
(português)

1.405,33
1.405,33

P3
01

1.809,76

01

1.809,76

01

1.405,33

02

1.641,47

04

866,73

01

866,73

Professor P3 (Inglês)
009
Engenheiro
010
011
***012
013

Professor P1
Orientador Social do
PETI
Técnico em
Enfermagem

Curso Superior em
Fisioterapia e registro no
respectivo Conselho
Curso Superior em
Fonoaudiologia e registro
no respectivo Conselho
Licenciatura Plena em
Letras
Licenciatura Plena em
Letras e especialidade em
Inglês ou equivalente
Curso Superior em
Engenharia e registro no
respectivo Conselho
Ensino Médio completo na
área do Magistério
Ensino Médio completo na
área do Magistério
Curso Técnico de Nível
Médio em Enfermagem

30h

80,00

30h

80,00

30h

70,00

30h

70,00

30h

80,00

30h

60,00

40h

50,00

40h

60,00

*** Vagas destinadas a candidatos com deficiência (considerando o número de vagas por cargo, não
oferece vagas para candidatos deficientes.).
5. DAS PROVAS

5.1. O Concurso constará de provas objetivas e provas de títulos.
5.2. Dos tipos de prova – número de questões – valorização e critérios de aprovação:
Nível Superior – Prova Objetiva
Valor
Questão (3)

Valor
Questão (1)

Valor
Questão (3)

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Gerais e Noções
Básicas de
Administração
Pública

Conhecimentos
Específicos e
Políticas de
Saúde

Psicólogo

10

10

20

Fonoaudiólogo.

10

10

20

Enfermeiro

10

10

20

Nutricionista

10

10

20

Fisioterapeuta

10

10

20

Odontólogo

10

10

20

Médico

10

10

20

Cargo

Total

40

40

40

40

40

40

40

PROVA DE TÍTULOS

Caráter

Eliminatório
e
Classificatório
Eliminatório
e
Classificatório
Eliminatório
e
Classificatório
Eliminatório
e
Classificatório
Eliminatório
e
Classificatório
Eliminatório
e
Classificatório
Eliminatório
e
Classificatório
Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(cinquenta pontos
na prova objetiva, mais pontuação na prova de títulos).

Gabinete do Prefeito de São Francisco - PB, em 11 de maio de 2015
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João Bosco Gadelha de Oliveira Filho
Prefeito

COMISSÃO DO CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO
ANEXO II
ATRIBUIÇOES DO CARGO

ENGENHEIRO
Serviços técnicos de engenharia civil de todas as obras do município, abrangendo a programação, controle, fiscalização,
avaliação e execução de projetos arquitetônicos de obras públicas, incluindo‐se construção e conservação de estradas de
rodagem e vias públicas, bem como obras de captação, abastecimento de água, drenagem e irrigação e saneamento urbano
e rural; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral; realizar
perícias,avaliações, laudos e arbitramentos; examinar projetos e proceder a vistorias de construções; exercer atribuições
relativas à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira;
responsabilizar‐se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; executar cálculos estruturais e orçamentos de obras públicas
via sistema de informática; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
ENFERMEIRO
Elaboração do plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos
pacientes planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir
um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas
de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida
pelos programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, de
acordo com os recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando
reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os serviços que auxiliem na
execução das atribuições típicas da classe; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados,
bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos; elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas de
controle e apoio referentes à sua área de atuação.
FONOAUDIÓLOGO
Compete ao Fonoaudiólogo prestar assistência fonoaudiológica,através da utilização de métodos e técnicas fonoaudiológicas
a fim de desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes, além das seguintes atribuições: avaliar
as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias
para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando‐se nos
resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas;
desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; desenvolver
trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a
reabilitação do paciente;avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e romovendo os
ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar da equipe de orientação e
planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Administração Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceresou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos, direta ou indiretamente, à
política de atendimento à criança e ao adolescente; e realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
ODONTÓLOGO
Diagnosticar e tratar de afecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder à odontologia profilática; Realizar o
tratamento integral, no âmbito da atenção básica, para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que
apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos
dos primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Prescrever medicamentos e outras
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orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua
competência; Executar as ações de assistência integral, aliada à atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias,
indivíduos ou grupo específico, de acordo com o planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e
prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações.
MÉDICO
Examinar o paciente utilizando os instrumentos adequados; requisitar exames subsidiários; faz encaminhamento de
pacientes e especialidades quando julgar necessário; analisa e interpreta resultados de exames; mantém o registro sobre os
pacientes; atende urgências; presta pronto atendimento a pacientes externos, sempre que necessário ou designado pela
chefia imediata; orienta a equipe multiprofissional nos cuidados relativos à sua área de competência; participa da equipe
médico-cirúrgica quando necessário ou designado pela chefia imediata; zela pela manutenção e ordem dos materiais,
equipamentos e local de trabalho; comunica a seu superior imediato qualquer irregularidade; participa de projetos de
treinamento e programas educativos; cumpre e faz cumprir as normas do empregador; propõe normas e rotinas relativas à
sua área de competência; classifica e codifica doenças, operações e causas de morte, de acordo com o sistema adotado;
mantém atualizados os registros das ações de sua competência; faz pedidos de material e equipamentos necessários a sua
área de competência; faz parte de comissões provisórias e permanentes instaladas na secretaria a que pertence; executa
outras tarefas correlatas a sua área de competência.
NUTRICIONISTA
Planejar, orientar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à área de alimentação e nutrição sob sua
responsabilidade; planejar e elaborar os cardápios, de acordo com as necessidades de sua clientela; orientar o trabalho do
pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua
armazenagem e distribuição; orientar e supervisionar os serviços nas áreas de cocção dos gêneros alimentícios, de acordo
com o cardápio do dia; planejar e racionar a quantidade de gêneros alimentícios necessários, de acordo com o cardápio
preestabelecido; estimar custo mensal das refeições, por meio de fichas de controle diário, saída de alimentos da despensa,
cotação de preços e número de refeições servidas; elaborar periodicamente tabelas e quadros demonstrativos do consumo
de gêneros alimentícios; elaborar escalas mensais de trabalho, prevendo a disponibilidade de recursos humanos no mês,
para atendimento da demanda de consumo prevista; programar e desenvolver o treinamento do serviço do pessoal da área
de nutrição, objetivando racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços.
ORIENTADOR DO PETI
Promover atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento pessoal
das crianças e adolescentes. Para tanto, elaboram projetos e executam atividades recreativas; promovem atividades lúdicas,
estimulantes à participação; criam atividades recreativas e coordenam setores de recreação; administram equipamentos e
materiais para recreação. As atividades são desenvolvidas segundo normas de segurança. Mediar e facilitar o processo de
socialização Da criança e do jovem e sua integração dos coletivos sob sua responsabilidade; desenvolver conteúdos e
atividades que lhe são atribuídos conforme orientações de referência do Ministério de Desenvolvimento Social; participar de
atividades com as famílias envolvidas, bem como auxiliar em seu acompanhamento; atuar como interlocutor junto às escolas.
PSICÓLOGO
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos indivíduos, grupos e
instituições; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social; planejar estratégias no contexto de
gestão de pessoas; acompanhar paciente durante o processo de tratamento ou cura; avaliar comportamento individual,
grupal e institucional; aprofundar o conhecimento das características individuais, das situações e problemas; analisar a
influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na sua dinâmica inter e intra-psíquica e suas
relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Auxiliar o médico, acompanhando-o no tratamento dos pacientes e observando a evolução da doença; controlar o pulso, a
respiração, medir e registrar a temperatura, aplicar injeções, soro, cuidar da esterilização dos instrumentos; manusear
instrumentos cirúrgicos; fazer curativos; preocupar-se com o conforto material e espiritual do enfermo; auxiliar os pacientes
de doenças físicas ou mentais; atender às normas de segurança e higiene do trabalho e do paciente; realizar outras tarefas
afins.
FISIOTERAPÊUTA
Tratar do paciente de agravos como: munigites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascularcerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação
muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da função.
PROFESSOR DE NÍVEL MAGISTERIO E SUPERIOR
Elaborar planos/planejamento de aulas, de acordo com o currículo escolar; aplicar e corrigir provas; trabalhar atividades
metodológicas diversificadas, a partir dos princípios da interdisciplinaridade e da contextualização cumprir o programa
estabelecido; preencher as fichas individuais, boletins e folhas de programação dos alunos; confeccionar materiais didáticos,
tais como cartazes e murais; desenvolver atividades recreativas e culturais, bem como aquelas relacionadas com a
Educação Física e História; avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada aluno, tomando ou propondo as iniciativas
necessárias para que haja o máximo de aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos que necessitem de acompanhamento especial;
participar de reuniões junto à Secretaria Municipal da Educação; promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; organizar as festividades da escola; zelar pela segurança e integridade física dos alunos durante o horário escolar ou
em passeios organizados pela escola; contribuir para melhoria dos índices de desempenho do IDEB E SAEB do município
de São Francisco; realizar outras tarefas afins.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA: PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Leitura, compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais; Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Emprego
do sinal indicativo de crase; Tipologia textual; Classes de palavras: estrutura, classificação e flexões; Estrutura e Formação
das palavras; Procesos de formação das palavras; Sintaxe da oração (termos essenciais, integrantes , acessórios, vocativo e
aposto); Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das palavras (antônimo, sinônimo,
homônimo e parônimo); Figuras de Linguagem, Vícios de Linguagens, Redação Oficial. Obs. Já serão utilizadas as regras
ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS
História do Brasil: República Velha (1889 e 1930), Revolução de 1930 e a Era Vargas, Estado Novo (1937 a 1945), República
Liberal-Conservadora (1946 a 1964), Militarismo, Nova República e Brasil Contemporâneo. Atualidades em: política,
economia, sociedade, educação, tecnologia e energia nos últimos dois anos. Problemas ambientais, meio ambientes e
desenvolvimento sustentável. Espaço natural brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Aspectos históricos e geográficos do Município de São Francisco. Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43).
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Noções básicas de: Computadores (Discos Flexível, Hard Disc, Memória ROM, Memória RAM, CD-ROM, CPU); Sistemas
Operacionais (MS-DOS e MS- Windows); Editor de Textos (MS-Word), Editor de planilha eletrônica e cálculos (MS-Excel);
Internet (Internet Explorer e Netscape) e banco de dados (MS-Access).
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA (Para todos os Cargos da área de Saúde
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde
- SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde (Lei nº
8080/90 e Lei nº 8142/90). Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de
nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória (Portaria GM/MS nº. 104/2011). Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em
saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional.
PSICÓLOGO
Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. Acompanhamento e
adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. Conhecimento clínico: Psicopatologia: neuroses,
transtornos, perversões, distúrbio emocional, fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia
familiar: O trabalho com família – orientação, aconselhamento e sua dinâmica. Psicologia escolar: Avaliação,
acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. Distúrbios e
transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Noções básicas de psicanálise:
Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sono,
manipulações e hábitos e comportamento. Saúde pública e código de ética do psicólogo: Outros conteúdos: Dos Princípios
Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; Da
Ordem Social: Disposição geral; Da Seguridade Social; Da educação, da cultura e do desporto; Da família, da criança, do
adolescente e do idoso.Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas
e Portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de Saúde Pública,
conhecimentos do SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Ética Profissional; Humanização da Assistência; Saúde e Cidadania; Prevenção de Infecções em Serviços de Saúde;
Esterelização; Bases Técnicas de Enfermagem: sinais vitais, oxigenoterapia, cálculo preparo e administração de
medicamentos; Cuidados em Saúde Mental; Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência:
politraumatismo, para cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do
miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação
exógena. Assistência ao parto. Puerpério e recém nascido; Atendimento ao paciente cirúrgico. Atendimento a pacientes
críticos. Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório; Central de Material e Esterilização; Centro Cirúrgico.
Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais.
Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ORIENTADOR DO PETI
Constituição Federal de 1988: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres
individuais e coletivos; dos direitos sociais; Da Ordem Social: Disposição geral; Da Seguridade Social; Da educação, da
cultura e do desporto; Da família, da criança, do adolescente e do idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº
8.069/90). Noções básicas sobre Programas Sociais (conceito, objetivos, aspectos legais e principais ações); PETI –
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (conceito, objetivos, aspectos legais e principais ações); CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social (conceito, objetivos, aspectos legais e principais ações); CREAS – Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (conceito, objetivos, aspectos legais e principais ações). Educador Pedagógico:

papel educativo/social, atribuições do cargo. Estatuto da Juventude.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Odontólogo
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Ética Profissional, Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia bucal. Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico
bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento
da cárie dentária e das doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários. Técnicas
anestésicas em odontologia. restauradora. Oclusão. Terapêutica e farmacológica de interesse clínico. Cirurgia oral menor.
Urgência em odontologia. Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie
dentária e das doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor. Níveis de prevenção e aplicação. Sistemas de trabalho
e atendimento. Ergonomia. Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro. Doenças
infecto-contagiosas e AIDS. SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de Saúde Pública, conhecimentos do SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Nutricionista
Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição. Critérios para planejamento e avaliação de dietas normais: qualitativos,
quantitativos e grupos de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto
normal. Cálculo de dietas normais. Nutrientes: definição, propriedade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes
alimentares e , 1%. Esquemas alternativos de alimentação. Particularização da dieta normal por estado fisiológico da
gestante e da nutriz. Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano),
da criança (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Mitos, tabus e
crenças alimentares. Dietoterapia: princípios básicos. Modificações da dieta normal e padronizações hospitalares. Nutrição
materno-infantil: conceito geral de saúde materno infantil: gestação, lactação, recém nascido, aleitamento materno.
Alimentação: no 1º ano de vida, do pré-escolar, do escolar e do adolescente. Técnica Dietética: característico físico-químico
dos alimentos. Condições sanitárias, higiênicas e métodos de conservação. Critérios para seleção e aquisição de alimentos.
Pré-preparo de alimentos. Administração de serviços de alimentação: conceituação e peculiaridade dos vários tipos de
serviços de alimentação. Planejamento do serviço de alimentação – compras, métodos e procedimentos de recepção e
estocagem, movimentação e controle de gêneros. Métodos e técnicas de higienização da área física, equipamentos e
utensílios. Elaboração de cardápios em nível institucional. Taxa resto-ingesta e noções de custo. Lactário – controle
bacteriológico. Nutrição em saúde pública: programas educativos – fatores determinantes do estado nutricional de uma
população e carências nutricionais. Avaliação nutricional epidemiologia da desnutrição protéica calórica. Avaliação dos
estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Método direto e indireto para diagnóstico e avaliação do estado nutricional.
Ética profissional. SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de Saúde Pública, conhecimentos do SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Professor de Língua Portuguesa
Interpretação de Texto, Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais; Função Sintática dos
Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos (Pessoas, Tempos, Modos e Vozes);
Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem,; Concepção de Linguagem: Usos e Funções; Expressão – Comunicação –
Interação Social: Linguagem Oral;Gêneros textuais; Compreensão e Produção de textos; Conhecimentos lingüísticos;
Dificuldades Ortográficas; Língua e linguagem; A linguagem como atividade cognitiva e interativa, social e histórica,
indeterminada e heterogenia; A linguagem verbal e sua modalidades – fala e escrita, intertextualidade; Literatura Brasileira
(Autores, obras e estéticas literárias); Análises das Escolas Literárias dentro do texto(do Barroco à atualidade) – Descritores
da Prova Brasil Literatura Geral do Brasil, Representação da Língua como objeto de reflexão e investigação; A língua
portuguesa nas perspectivas tradicionais; gramática normativa; gramática histórica; A língua portuguesa na perspectiva da
lingüística; conceitos lingüísticos fundamentais; usos e funções da linguagem; variação lingüística, normas e sistemas,
som/fonema; morfema e alomorfia; processos sintáticos, propriedades semânticas das palavras, das orações e do
enunciado; Discurso ou texto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Professor P1 –
Papel da escola no Ensino Fundamental no contexto sócio econômico e cultural brasileiro; Ensino Fundamental de Nove
Anos; Interação professor aluno; Parâmetros Curriculares Nacionais: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e
Temas Transversais; Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental; Parâmetros Curriculares de Qualidade da Educação
Infantil; Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos; Educação do Campo; Educação inclusiva; Gestão
Escolar;
Conselho escolar; Conselho de classe; Projeto Político-Pedagógico da escola; Planejamento e plano
escolar/ensino; Formação Continuada; Pedagogia de Projetos, Concepções de currículo; Tendências pedagógicas; Teorias
da aprendizagem;
Temas Transversais; Interdisciplinaridade e contextualização; Avaliação do processo ensino
aprendizagem; Desenvolvimento global da criança de 0 a 6 anos; Importância do processo de socialização da criança;
importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil. Descritores da Prova Brasil (Português e Matemática)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Professor – Língua Inglesa
Princípios metodológicos do ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental. Reflexão e análise lingüística: aspectos
semânticos, morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos. Verbos e tempos verbais. Pronomes. Interrogative words. Artigos
definidos e indefinidos. Graus dos adjetivos e advérbios. Singular e plural dos substantivos; plurais irregulares. Conjunções.
Preposições. Falsos cognatos. Conhecimento da organização de textos escritos em língua inglesa: leitura e compreensão

de diversos tipos de textos em língua inglesa; intertextualidade.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Administração pública: organização administrativa (administração direta e indireta, entidades paraestatais). Princípios da
administração pública. Deveres e poderes administrativos. Atos administrativos: conceito, requisitos, atributos;
discricionariedade e vinculação; classificação; espécies; anulação, revogação e convalidação. Lei Orgânica do Município de
São Francisco.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Engenheiro Civil
Componentes de alvenaria. Tijolos cerâmicos e blocos vazados. Concreto armado - dosagem, massamento, lançamento e
cura. Argamassas para revestimento - chapisco, reboco e emboço. Aço para concreto armado - tipos de aço e classificação.
Estudos preliminares Levantamento topográfico do terreno. Canteiro de obras. Alvenarias de vedação e alvenarias
estruturais. Formas para concreto armado. Sistema de formas de madeira. Cobertura das edificações. Telhados cerâmicos -
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suporte e telhas. Análise e avaliação de projetos de instalações prediais de água fria, águas pluviais, preventivo de incêndio e
esgoto doméstico. Instalação elétrica de baixa tensão, abrangendo conceitos de tensão, corrente, potência, comandos,
tomadas, condutores, circuitos, disjuntores, aterramento. Análise dos custos unitários, custos totais, orçamento de obras,
análise de memorial descritivo, programação, planejamento e controle de obras. Estabilidade das edificações: vínculos,
reações, solicitações internas, diagramas. Isostática, hiperestática. Noções de dimensionamento de estruturas de concreto:
vigas, lajes, pilares, envolvendo conhecimento dos materiais: concreto, aço, concreto armado. Acompanhamento e aplicação
de recursos (medições, emissão de faturas, controle de material). Licitação e contratos, conforme a Lei 8666/93 e suas
atualizações (ênfase no capítulo 1 - seções I a IV, capítulo 2 na íntegra, capítulo 3 - seções III a V.). Águas superficiais e
subterrâneas. Barragens e reservatórios. Irrigação e drenagem. Sistema de abastecimento e tratamento d’água. Sistemas de
esgotos sanitários. Saneamento ambiental (deposição de resíduos, aterros sanitários). Solos: classificação e propriedades.
Fundações superficiais e profundas. Legislação ambiental. Cálculo de esforços e deformações. Vistoria e elaboração de
pareceres. Avaliação de imóveis urbanos. Organização de obras, orçamentos e cronogramas de obras. Controle de
qualidade da construção civil. Normas e métodos. Noções de Segurança no Trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Fonoaudiólogo
Anátomo-Fisiologia do sistema nervoso central; Anátomo-Fisiologia da audição; Anátomo-Fisiologia do sistema sensório
motor oral (incluindo fissuras lábiopalatinas e disfagias); Anátomo-Fisiologia da voz; Intervenção fonoaudiológica em recémnascidos; Avaliação, diagnóstico e intervenção em Audiologia(incluindo próteses auditivas); Aquisição, desenvolvimento,
distúrbios e intervenção fonoaudiológica nalinguagem oral (incluindo gagueira e afasia); Aquisição, desenvolvimento,
alterações e intervenção na linguagem escrita (incluindo dislexia); Atuação fonoaudiológica junto ao idoso; Classificação,
conceito, etiologia e reabilitação vocal (incluindo câncer de laringe); Fonoaudiologia e saúde pública; Fonoaudiologia escolar.
SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de Saúde Pública, conhecimentos do SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Enfermeiro
Administração aplicada à Enfermagem. Modelos de gestão contemporâneos em organizações hospitalares. Enfermeiro
como líder e agente de mudança na perspectiva ética, política, social e humana. Relacionamento interpessoal.
Características do trabalho em Saúde e em Enfermagem. Divisão técnica do trabalho; interdisciplinaridade. Composição da
equipe de Enfermagem. Lei do Exercício Profissional. Código de Ética. Gestão de qualidade no processo de trabalho da
Enfermagem. Elaboração de normas, rotinas e manuais de procedimento. Administração do processo de cuidar em
Enfermagem. Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Sistemas de informação em Enfermagem nas práticas
organizacionais, assistenciais e educacionais. A saúde do trabalhador no contexto da Enfermagem. O papel do Enfermeiro
no gerenciamento de resíduos de saúde. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e
semiotécnica aplicada à Enfermagem (Princípios básicos do exame físico). Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA), planejamento, implementação e avaliação da assistência de Enfermagem, documentação e registro.
Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa.
Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. Planejamento da assistência de Enfermagem no
período pré-, trans- e pós-operatório. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas
hematopoiético, linfático, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculoesquelético. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, propedêutica obstétrica.
SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de Saúde Pública, conhecimentos do SUS.

