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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
O MUNICÍPIO DE CHIAPETTA, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87 613 055/0001-55, com 
sede administrativa na Avenida Ipiranga, 1544, Centro, Chiapetta, RS, CEP 98760-000, 
neste ato representado por seu Prefeito, senhor Bel. OSMAR KUHN, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a realização Concurso Público de Provas Escritas, 
Práticas e de Títulos, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do 
Quadro de Pessoal do Poder Público Municipal. Este Concurso Público reger-se-á pela 
Lei Orgânica Municipal, pela Lei Municipal nº 048/93, 056/94, 431/06, 692/12 e pelo 
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alteração, pelas normas 
estabelecidas neste Edital e demais legislação vigente e será executado pela empresa 
ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI – EPP (ASSCON-PP), 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Dr. Maruri, 1.204, Sala A, Centro, 
no Município de Concórdia, SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.688.208/0001-48. 
 
 
1. DOS CARGOS 
 
1.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Título I do Anexo I deste 
Edital, com carga horária semanal, vencimento inicial e nível de escolaridade descritos 
nos mesmos. 
 
1.2. As atribuições/condições dos cargos estão descritas no Título II do Anexo I deste 
Edital. 
 
 
2. DAS VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
2.1. São reservadas às pessoas portadoras de deficiência, 5% (cinco por cento) das 
vagas do cargo oferecido ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso, 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

2.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 2.1 deste Edital resultar em 
número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio ponto percentual), este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
2.2. Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela enquadrada nas categorias 
previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e alteração. 
 
2.3. O candidato portador de deficiência participará da seleção em igualdade de 
condições dos demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, 
horário e local de realização das provas, obedecidos ao disposto nos itens 3.3 e 3.4 deste 
Edital. 
 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições estarão abertas no período de 11 a 23 de dezembro de 2015, somente 
via internet, pelo site www.assconpp.com.br. 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA, RS 

Edital de Concurso Público nº 1/2015  fls. 2/50 

3.2. O candidato deverá: 

3.2.1. preencher integralmente o requerimento de inscrição e enviá-lo via internet; 

3.2.2. imprimir o boleto bancário; 

3.2.3. efetuar o pagamento da inscrição, de acordo com o valor previsto no item 4 deste 
Edital, utilizando o boleto bancário, até o dia 11 a 23 de dezembro de 2015, em qualquer 
agência bancária do território nacional, observados os horários de funcionamento das 
mesmas. 

3.2.4. O candidato portador de deficiência deverá descrever as condições especiais de 
que necessita para realizar a prova quando do preenchimento de sua inscrição, via 
internet. 

3.2.4.1. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta 
com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 
24 (vinte e quatro), sendo que a leitura e marcação de respostas no cartão-resposta será 
de sua responsabilidade. 
 
3.3. O candidato portador de deficiência deverá, após viabilizar os procedimentos do item 
3.2 deste Edital e até 23 de dezembro de 2015, apresentar à Comissão Coordenadora do 
Concurso, através de requerimento protocolizado no Setor de Protocolo Geral do 
Município de Chiapetta, RS: 

3.3.1. atestado médico, cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de 
publicação deste Edital, que indique a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, 
com expressa referência ao código correspondente na Classificação Internacional de 
Doenças – CID e a provável causa da mesma; 

3.3.2. Anexo V deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém declaração de que a 
deficiência não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo e declaração de que fica 
impedido de usufruir da condição de portador de deficiência para, posteriormente, 
requerer readaptação ou aposentadoria. 
 
3.4. O candidato portador de deficiência que não apresentar o atestado médico e/ou não 
preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será 
considerado não portador de deficiência, passando para a listagem geral dos candidatos, 
sem direito à reserva de vaga. 
 
3.5. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a aplicação da prova 
objetiva deverá solicitar a condição especial no ato da inscrição, pelo site 
www.assconpp.com.br e levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em 
local reservado e diferente do local onde a prova estiver sendo realizada. 

3.5.1. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, sem a 
presença do acompanhante. 

3.5.2. Não será concedido nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova 
dedicado à amamentação. 

3.5.3. A ausência do acompanhante para a guarda da criança impossibilitará a candidata 
de ausentar-se da prova escrita para amamentar. 
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3.6. O candidato hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou for membro de família de baixa renda, nos 
termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e preencher os requisitos do 
Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, poderá requerer a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição das vagas disponíveis neste Edital de Concurso Público. 

3.6.1. Somente fará jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que 
declarar e comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida 
taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593/2008. 

3.6.1.1. A isenção de que trata o item 3.6 deste Edital deverá ser solicitada através do 
preenchimento do Modelo de Requerimento de Isenção de Pagamento da Taxa de 
Inscrição, objeto do Anexo VI deste Edital. 
 
3.6.2. O Requerimento deverá ser entregue pessoalmente ou por Procurador, 
impreterivelmente, até 16 de dezembro de 2015, nas seguintes formas: 

3.6.2.1 protocolizado no Setor de Protocolo Geral do Município; ou 

3.6.2.2. enviado pelo correio, com Aviso de Recebimento – AR (cuja data de postagem 
seja anterior ou igual à 16 de dezembro de 2015), para a Prefeitura Municipal de 
Chiapetta, RS, com sede administrativa na Avenida Ipiranga, 1.544, Centro, Chiapetta, 
RS, CEP 98760-000. 

3.6.2.3. O requerimento deverá ser entregue em envelope lacrado e identificado da 
seguinte forma: 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015 – CHIAPETTA, RS 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO 
CPF DO CANDIDATO 

 
3.6.3. O Requerimento de que trata o subitem 3.6.2 deste Edital deverá estar 
acompanhado obrigatoriamente: 

3.6.3.1. pelo Número de Identificação Social – NIS do candidato, atribuído pelo CadÚnico; 
ou 

3.6.3.2. por Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135/2007 e de Comprovação de Renda 
Familiar devidamente preenchida, incluindo a renda do candidato; 

3.6.3.3. pelo Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, devidamente preenchido, 
nos moldes do Anexo VI deste Edital (o Modelo de Requerimento contém espaço 
destinado para fornecimento das informações solicitadas pelos subitens 3.6.3.1 e 3.6.3.2 
deste item); 

3.6.3.4. por documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da 
família indicados na Declaração de Comprovação de Renda Familiar, incluindo a renda do 
candidato. Esta comprovação deverá ser realizada por meio do envio/entrega dos 
seguintes documentos, nos casos de:  

a) empregados de empresas privadas: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotações do último contrato 
de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira página subsequente em branco; 
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b) servidores públicos: cópia do último contracheque;  

c) autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos 
de prestação de serviço e/ou original ou cópia autenticada em cartório de contrato de 
prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) e cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e 
anotação do último contrato e da primeira página subsequente em branco ou com 
correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho;  

d) desempregados: declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce 
atividade como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua situação 
econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento 
próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das 
afirmativas, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que 
contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da 
primeira página subsequente em branco e com correspondente data de saída da 
anotação do último contrato de trabalho;  

e) servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia do ato correspondente e sua 
publicação no órgão oficial, além dos documentos constantes na alínea “b” deste item;  

f) pensionistas: cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício, fornecida pela 
instituição pagadora, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – 
páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho 
e da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da 
anotação do último contrato de trabalho;  

g) estagiários: cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último 
contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com correspondente 
data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 

3.6.3.5. cópia do Documento de Identidade do candidato;  

3.6.3.6. cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;  

3.6.3.7. cópia das últimas 3 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do 
candidato, conforme indicado no ato de inscrição no site www.assconpp.com.br, as quais 
não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 
 
3.6.4. A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os 
dados de todos os membros da família, os quais também deverão ter suas respectivas 
rendas comprovadas pelos documentos listados no subitem 3.6.3.4 deste Edital. 
 
3.6.5. O Município de Chiapetta, RS e a empresa ASSCON-PP verificarão a veracidade 
das informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão 
terminativa sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de isenção. 
 
3.7 As informações prestadas no requerimento de isenção de taxa de inscrição, bem 
como toda a documentação apresentada são de inteira responsabilidade do candidato. 

3.7.1. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei. 
 
3.8. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA, RS 

Edital de Concurso Público nº 1/2015  fls. 5/50 

taxa de inscrição não garante ao candidato a isenção de pagamento da taxa de inscrição, 
a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte do Município de 
Chiapetta, RS, e a empresa ASSCON-PP, conforme o caso. 
 
3.9. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

3.9.1. omitir informações;  

3.9.2. fraudar e/ou falsificar documentação;  

3.9.3. pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou 

3.9.4. entregar o pedido de isenção fora do prazo previsto neste Edital. 
 
3.10. Não serão aceitos, após a entrega do requerimento, acréscimos ou alterações das 
informações prestadas. 
 
3.11. A Comissão Coordenadora avaliará os pedidos de isenção e publicará sua decisão 
no mural da Prefeitura e no site www.assconpp.com.br, no dia 18 de dezembro de 2015. 
 
3.12. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição indeferidos poderão participar deste Concurso Público desde que efetuem o 
pagamento da taxa de inscrição até o dia 23 de dezembro de 2015, conforme subitem 
3.2.3 do Edital. 
 
3.13. Terá a inscrição cancelada, o candidato que efetuar o pagamento da inscrição com 
cheque sem provisão de fundos ou outra irregularidade que impossibilite sua 
compensação. 

3.13.1. O Município de Chiapetta não efetuará a devolução do valor de inscrição em 
nenhuma hipótese. 

3.13.2. As despesas relativas à participação neste Concurso Público são de inteira 
responsabilidade do candidato. 
 
3.14. O Município de Chiapetta não se responsabilizará por solicitações de inscrição, via 
internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado no subitem 3.2.2 
deste Edital. 
 
3.15. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total 
responsabilidade do candidato e, se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da 
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes. 
 
3.16. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
3.17. A inscrição só poderá ser efetuada para um cargo deste Concurso Público. 
 
3.18. Julgados os requerimentos de inscrição e satisfeitas as exigências, no dia 4 de 
janeiro de 2016, o presidente da Comissão Coordenadora do Concurso publicará o rol 
dos inscritos, na forma disposta no item 11.1 deste Edital. 

http://www.assconpp.com.br/
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3.18.1. A inscrição somente será efetivada após o pagamento do valor da inscrição, 
conforme item 3.2.3 deste Edital. O comprovante de pagamento confirma a inscrição 
do candidato. 
 
3.19. No dia 11 de janeiro de 2016, após julgados os recursos, a lista dos inscritos será 
homologada pelo Prefeito Municipal e publicada na forma disposta no item 11.1 deste 
Edital. 
 
 
4. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. Os valores para inscrição neste Concurso Público são os seguintes: 

4.1.1. R$ 30,00 (trinta reais) para os candidatos aos cargos que exijam ensino 
fundamental completo ou incompleto; 

4.1.2. R$ 60,00 (sessenta reais) para os candidatos aos cargos que exijam ensino médio 
completo ou curso técnico; 

4.1.3. R$ 90,00 (noventa reais) para os candidatos aos cargos que exijam magistério, 
ensino superior ou licenciatura. 
 
 
5. DAS PROVAS 
 
5.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas – 
Anexos II, III e IV deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que 
pretendem exercer. 
 
5.2. A 1ª fase compreende a prova escrita objetiva, de múltipla escolha, com 4 (quatro) 
alternativas de resposta cada, com apenas 1 (uma) alternativa correta, a ser aplicada 
para todos os candidatos. 

5.2.1. Serão considerados classificados apenas os candidatos que obtiverem na Prova 
Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório: 

5.2.1.1. nota igual ou superior a 3,00 (três) para os candidatos aos cargos de Gari e 
Vigia; 

5.2.1.2. nota igual ou superior a 1,50 (um vírgula cinco) para os candidatos aos cargos 
de Eletricista, Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador de 
Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro e Tratorista Agrícola; 

5.2.1.3. nota igual ou superior a 4,50 (quatro vírgula cinco) para os candidatos aos 
cargos de Agente Administrativo, Almoxarife, Atendente de Creche, Cozinheira, 
Enfermeiro, Engenheiro, Fiscal, Fiscal Ambiental, Fiscal Sanitário, Fonoaudiólogo, 
Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor 
de Espanhol, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Professor de História, 
Professor de Informática, Professor de Matemática, Professor de Música, Professor 
de Português, Professor de Religião, Professor Inglês, Professores Anos Iniciais, 
Psicólogo, Servente, Técnico Agrícola, Técnico de Enfermagem, Telefonista, 
Tesoureiro e Veterinário. 
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5.3. A 2ª fase compreende: 
 
5.3.1. Prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, com nota máxima de 7,00 
(sete), a ser aplicada para os cargos de Eletricista, Motorista de Veículo Leve, 
Motorista de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro 
e Tratorista Agrícola. 

5.3.1.1. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 3,50 (três vírgula cinco) na 
prova prática estará desclassificado, ou seja, não terá sua prova prática avaliada. 

5.3.1.2. A nota final dos os cargos de Eletricista, Motorista de Veículo Leve, Motorista 
de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro e 
Tratorista Agrícola será a soma das notas da prova escrita objetiva e da prova prática. 
 
5.3.2. Prova de títulos, de caráter classificatório a ser aplicada aos candidatos dos 
cargos de Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, 
Professor de Espanhol, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Professor 
de História, Professor de Informática, Professor de Matemática, Professor de 
Música, Professor de Português, Professor de Religião, Professor Inglês e 
Professores Anos Iniciais. 

5.3.2.1. A nota final dos cargos de Professor de Artes, Professor de Ciências, 
Professor de Educação Física, Professor de Espanhol, Professor de Filosofia, 
Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Informática, Professor 
de Matemática, Professor de Música, Professor de Português, Professor de 
Religião, Professor Inglês e Professores Anos Iniciais será a soma das notas da prova 
escrita objetiva e da prova de títulos. 

5.3.2.2. A prova de títulos terá pontuação máxima de 1,00 (um) ponto. 

5.3.2.3. O candidato que não obtiver, no mínimo, nota 4,50 (quatro vírgula cinco) na 
Prova Escrita Objetiva não terá sua prova de títulos avaliada. 
 
5.4. As provas escritas terão a seguinte pontuação: 

5.4.1. para os cargos de Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de 
Educação Física, Professor de Espanhol, Professor de Filosofia, Professor de 
Geografia, Professor de História, Professor de Informática, Professor de 
Matemática, Professor de Música, Professor de Português, Professor de Religião, 
Professor Inglês e Professores Anos Iniciais de 0,00 a 9,00, utilizando-se 2 (duas) 
decimais após a vírgula; 

5.4.2. para os cargos de Eletricista, Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo 
Pesado, Operador de Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro e Tratorista Agrícola 
de 0,00 a 3,00, utilizando-se 2 (duas) decimais após a vírgula; 

5.4.3. para os cargos de Agente Administrativo, Almoxarife, Atendente de Creche, 
Cozinheira, Enfermeiro, Engenheiro, Fiscal, Fiscal Ambiental, Fiscal Sanitário, 
Fonoaudiólogo, Gari, Psicólogo, Servente, Técnico Agrícola, Técnico de 
Enfermagem, Telefonista, Tesoureiro, Veterinário e Vigia de 0,00 a 10,00. 
 
 
6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
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6.1. As provas serão realizadas no dia 24 de janeiro de 2016 na forma abaixo: 
 
6.1.1. prova escrita: com início às 8h30min e término às 11h30min (horário oficial de 
Brasília, DF); 

6.1.2. prova de títulos: com início às 9h30min e término previsto às 12h30min (horário 
oficial de Brasília, DF), para os candidatos aos cargos de Professor de Artes, Professor 
de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Espanhol, Professor de 
Filosofia, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Informática, 
Professor de Matemática, Professor de Música, Professor de Português, Professor 
de Religião, Professor Inglês e Professores Anos Iniciais, devendo o candidato 
comparecer no local, acompanhado dos originais e cópias dos títulos que possui; 

6.1.3. prova prática: com início às 9h30min e término previsto às 13h30min (horário 
oficial de Brasília, DF), será realizado no Parque de maquinas da Prefeitura, localizado na 
Rua Cel. Raul Oliveira, nº 127, Centro, Chiapetta, RS, para os candidatos aos cargos de 
Eletricista, Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador de 
Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro e Tratorista Agrícola. 

6.1.4. A empresa ASSCON-PP publicará os locais de realização das provas escritas e de 
títulos no dia 11 de janeiro de 2016, no mural interno da Prefeitura de Chiapetta, RS, e 
nos sites www.assconpp.com.br e www.pmchiapetta.com.br. 

6.1.5. Não haverá encaminhamento de comunicação aos candidatos de forma individual. 
 
6.2. A realização da prova escrita e a metodologia das provas práticas estão descritos nos 
Anexos II e III deste Edital. 
 
6.3. O gabarito e o caderno de questões da prova escrita objetiva serão disponibilizados, 
no dia 24 de janeiro de 2016, a partir das 19h, nos sites www.assconpp.com.br e 
www.pmchiapetta.com.br. 
 
6.4. No dia 3 de fevereiro de 2016 será publicado o gabarito definitivo, observado o 
disposto no item 11.1 deste Edital e a lista dos classificados. 
 
6.5. O conteúdo programático da prova escritas objetiva está descrito no Anexo II deste 
Edital. 
 
6.6. A forma de classificação dos títulos será procedida nos termos do Anexo IV deste 
Edital. 

6.6.1. Os títulos poderão ser apresentados por procuração, com firma reconhecida em 
Cartório. 
 
6.7. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao 
candidato:  

6.7.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da 
inscrição neste Concurso, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

6.7.2. que obtiver melhor nota na prova escrita; 

6.7.3. que obtiver melhor nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 
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6.7.4. que obtiver melhor nota nas questões de Língua Portuguesa; 

6.7.5. que obtiver melhor nota nas questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades; 

6.7.6. que possuir maior número de dependentes. 
 
6.8. Persistindo o empate, será realizado sorteio, em ato público, em local e data 
anunciados com, pelo menos, 2 (dois) dias de antecedência, na forma do item 11.1 deste 
Edital. 
 
6.9. O não comparecimento do candidato na prova escrita objetiva ou prática, na 
forma disposta nos subitens 6.1.1 e 6.1.3, implicará sua desclassificação do 
Concurso. 
 
6.10. As notas finais das provas escritas objetivas, práticas e de títulos, com a respectiva 
classificação dos aprovados, serão publicadas nos locais indicados no item 11.1 deste 
Edital, no dia 3 de fevereiro de 2016. 
 
6.11. A lista dos aprovados, homologada pelo Prefeito, será publicada no 10 de fevereiro 
de 2016, nos locais previstos no item 11.1 deste Edital. 
 
 
7. DO REGIME JURÍDICO 
 
7.1. Os aprovados e habilitados e classificados neste Concurso Público serão admitidos 
sob o regime jurídico estatutário, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Chiapetta, RS, e serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS, como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
 
8. DOS RECURSOS 
 
8.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 

8.1.1. do presente Edital; 

8.1.2. do não deferimento do pedido de inscrição; 

8.1.3. da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova; 

8.1.4. da classificação nas provas prática e de títulos;  

8.1.5. da discordância da aplicação da prova prática;  

8.1.6. da classificação final. 
 
8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, após a sua publicação, mediante requerimento protocolizado no Setor de 
Protocolo da Prefeitura de Chiapetta, RS, cuja decisão será publicada na forma do item 
11.1 deste Edital, no dia 8 de dezembro de 2015. 
 
8.3. Os demais recursos deverão ser efetuados pelo site www.assconpp.com.br, no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação do ato que deu causa. 
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9. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 
 
9.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, 
preencher os requisitos a seguir, mediante fornecimento dos seguintes documentos, 
observando o disposto no subitem 10.4 deste Edital: 

9.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado; 

9.1.2. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

9.1.3. atender, se o candidato for deficiente, às exigências da Lei Federal nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989 e do Decreto Federal n° 3.298/1999;  

9.1.4. estar em gozo dos direitos civis e políticos;  

9.1.5. estar quite com o Serviço Militar Obrigatório ou dele ter sido liberado, se do sexo 
masculino; 

9.1.6. apresentar certidão negativa da Justiça Eleitoral comprovando situação regular e 
comprovante da última votação  

9.1.7 comprovar a escolaridade mínima exigida no Anexo I deste Edital;  

9.1.8 apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos Cartórios 
Judiciais Federal, Estadual ou Distrital do domicílio do candidato, expedida no máximo, há 
6 (seis) meses, ou dentro do prazo da validade consignado no documento;  

9.1.9 a admissão do candidato fica condicionada ainda à observância do art. 37, XVI, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, referentes a acúmulo de emprego, 
emprego ou funções públicas, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público, sendo vedada também a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos art. 42 e 142 com a 
remuneração de emprego, emprego ou função pública, ressalvados os empregos 
acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração;  

9.1.10. ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico de saúde, fornecido 
por médico, homologado pela junta médica oficial do município, após a apreciação dos 
exames e dos demais documentos. 
 
9.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos do item 9 deste Edital 
serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para a nomeação e 
serão pré-requisitos para a posse. 
 
9.3. Os documentos previstos no item 9 deste Edital deverão ser apresentados no 
prazo máximo de 10 (dez) dias contados data da convocação, sob pena de exclusão 
do concurso público. 
 
9.4. O não cumprimento dos requisitos necessários impossibilitará a nomeação do 
candidato. 
 
9.5. Não será nomeado o candidato classificado que tenha sido demitido em razão de 
Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, no Município de Chiapetta, RS, nos 
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últimos 5 (cinco) anos. 
 
 
10. DA VALIDADE DO CONCURSO 
 
10.1. O prazo de validade deste concurso será de 2 (dois) anos, contados a partir da data 
do Edital de Homologação, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, 
a critério do Município de Chiapetta, RS. 
 
10.2. A aprovação neste Concurso não caracterizará direito à nomeação, a qual, no prazo 
de validade, será efetuada conforme a necessidade do Município de Chiapetta, RS, 
respeitada a classificação obtida. 
 
10.3. Não poderão participar do Concurso Público os membros de quaisquer das 
comissões deste Concurso e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas 
escrita, de títulos e prática, assim como os parentes consanguíneos ou por afinidade, em 
linha reta ou colateral, até segundo grau destes profissionais. 
 

10.4. O candidato aprovado que não se apresentar no setor de Recursos Humanos do 
Município de Chiapetta, RS, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua convocação, 
comprovando todas as condições e exigências dispostas no item 9 deste Edital, mediante 
a apresentação dos documentos solicitados, ou não for encontrado no endereço 
constante no requerimento de inscrição, perderá a vaga conquistada neste Concurso, 
sendo chamado o classificado imediatamente seguinte. 

10.4.1. A convocação dos candidatos será feita por contato telefônico, via postal ou e-mail, 
com base nos dados informados na ficha de inscrição ou posteriormente atualizados. É 
responsabilidade exclusiva do candidato manter seus dados atualizados. 
 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. A lista de inscritos, os gabaritos e os cadernos de questões da prova escrita objetiva, 
a lista de classificados, suas respectivas homologações e demais atos provenientes deste 
Edital de Concurso, serão publicados no mural interno da Prefeitura de Chiapetta, RS, e 
nos sites www.assconpp.com.br e www.pmchiapetta.com.br. 

11.1.1. A homologação da lista dos aprovados, além dos locais anteriores, será publicada 
em jornal de circulação local, no site oficial do Município de Chiapetta, RS, e no Diário 
Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul – DOM/RS. 

11.1.2. O caderno de questões e o gabarito serão publicados apenas nos sites 
www.assconpp.com.br e www.pmchiapetta.com.br. 
 
11.2. A critério do Município de Chiapetta, RS, e mediante ato justificado, de interesse 
público, poderá ser chamado número maior de classificados do que a vaga contida neste 
Edital. 
 
11.3. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
circunstâncias que serão mencionadas em adendo ou aviso a ser publicado, na forma do 
item 11.1 deste Edital. 
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11.4. É de responsabilidade dos candidatos acompanharem as publicações relativas à 
este Concurso Público pelos sites www.assconpp.com.br e www.pmchiapetta.com.br. 
 
11.5. Os casos não previstos, relativos à realização deste Concurso, serão resolvidos pela 
Comissão Coordenadora, designada pela Administração Municipal de Chiapetta, RS, pelo 
Decreto n° 035/2015, de 12 novembro de 2015, juntamente com a Empresa ASSCON-PP. 
 
11.6. O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Concurso Público de que trata 
este Edital é o da Comarca de Santo Augusto, RS. 
 
11.7. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

11.7.1. Anexo I – Quadro de vagas a serem preenchidas e atribuições/condições de 
trabalho dos cargos; 

11.7.2. Anexo II – Conteúdo programático da prova escrita; 

11.7.3. Anexo III – Normas para realização das provas; 

11.7.4. Anexo IV – Forma de classificação dos títulos; 

11.7.5. Anexo V – Declaração para candidatos portadores de deficiência; 

11.7.6. Anexo VI – Modelo de requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição 
para hipossuficientes; 

11.7.7. Anexo VII – Cronograma. 
 
 
Chiapetta, RS, 09 de dezembro de 2015. 

 
 
 

OSMAR KUHN 
Prefeito de Chiapetta, RS 
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ANEXO I 
 

Título I 
 

QUADRO DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS 
 

Cargos 
Carga 

horária 
semanal 

Vencimento 
Básico R$ 

Nº de 
vagas 

CR Escolaridade 

Agente Administrativo 40h 1.326,87 3 - Ensino Médio Completo 

Almoxarife 40h 995,14 1 - Ensino Médio completo 

Atendente de Creche 40h 662,67 3 - Ensino Médio Completo 

Cozinheira 40h 662,67 2 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Eletricista 40h 729,78 1 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Enfermeiro 40h 3.184,50 - 1 
Curso Superior Especifico 
e Registro no Conselho de 
classe 

Engenheiro 20h 1.923,94 1 - 
Curso Superior de 
Engenharia e Registro no 
Conselho de Classe 

Fiscal 40h 1.592,24 1 - Ensino Médio Completo 

Fiscal Ambiental 40h 1.592,24 1 - Ensino Médio Completo 

Fiscal Sanitário 40h 1.592,24 1 - Ensino Médio Completo 

Fonoaudiólogo 20h 1.923,94 1 - 
Curso Superior Especifico 
e Registro no Conselho de 
Classe 

Gari 40h 662,67 4 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Motorista de Veículo 
Leve 

40h 794,64 3 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto, categoria de 
habilitação – B  

Motorista de Veículo 
Pesado 

40h 995,14 1 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto, categoria de 
habilitação – D  

Operador de Máquinas 
Rodoviário 

40h 995,14 1 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto, categoria de 
habilitação – C  

Operário 40h 662,67 10 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Pedreiro 40h 794,64 2 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Professor de Artes 20h 1.017,65 - 1 
Nível Superior Especifico 
na Disciplina 
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Cargos 
Carga 

horária 
semanal 

Vencimento 
Básico R$ 

Nº de 
vagas 

CR Escolaridade 

Professor de Ciências 20h 1.017,65 - 1 
Nível Superior Especifico 
na Disciplina 

Professor de Educação 
Física 

20h 1.017,65 2 - 
Licenciatura em Educação 
Física 

Professor de Espanhol 20h 1.017,65 - 1 Licenciatura em Espanhol 

Professor de Filosofia  20h 1.017,65 - 1 Licenciatura em Filosofia 

Professor de Geografia 20h 1.017,65 1 - Licenciatura em Geografia 

Professor de História 20h 1.017,65 1 - Licenciatura em Historia 

Professor de Informática 20h 1.017,65 1 - 
Licenciatura em 
Computação 

Professor de 
Matemática 

20h 1.017,65 1 - 
Licenciatura em 
Matemática 

Professor de Música 20h 1.017,65 - 1 Licenciatura em Musica 

Professor de Português 20h 1.017,65 1 - Licenciatura em Português 

Professor de Religião 20h 1.017,16 - 1 

Licenciatura Plena em 
qualquer área acrescido de 
um curso de religião de 
360H 

Professor Inglês 20h 1.017,65 - 1 Licenciatura em Inglês 

Professores Anos 
Iniciais 

20h 1.017,65 8 - 
Especifica de Magistério 
Ou pedagogia Series 
Iniciais 

Psicólogo 20h 1.923,94 1 - 
Curso Superior Especifico 
e Registro no Conselho de 
Classe 

Servente 40h 662,67 10 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Técnico Agrícola 36h 1.592,24 1 - 
Curso de Técnico Agrícola 
ou Agropecuário  

Técnico de Enfermagem 40h 1.194,18 2 - 

Curso Especifico de 
Técnico de Enfermagem e 
Registro no conselho de 
classe 

Telefonista 40h 729,78 1 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Tesoureiro 40h 1.923,94 1 - Ensino Médio Completo 

Tratorista Agrícola 40h 794,64 2 - 
Ensino Fundamental 
incompleto, categoria de 
habilitação - C 

Veterinário 20h 1.923,94 1 - 
Curso Superior Especifico 
e registro no conselho de 
classe 
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Cargos 
Carga 

horária 
semanal 

Vencimento 
Básico R$ 

Nº de 
vagas 

CR Escolaridade 

Vigia 40h 662,67 2 - 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

 

Título II 
 

ATRIBUIÇÕES/CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS CARGOS 
 
As atribuições dos cargos constantes neste Edital encontram-se descritas nas Leis 
Municipais nºs. 001, de 14 de fevereiro de 1994 e 692, de 31 de dezembro de 2012. 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA 
 
 

CONHECIMENTOS COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, análise e interpretação de texto e charge. Noções de 
fonética e fonologia, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, 
formação e classes das palavras, crase, análise sintática, colocação pronominal, 
pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, 
emprego do hífen, funções de linguagem, vícios de linguagem, figuras de linguagem, 
estrutura das palavras. Substantivo e adjetivo, sujeito e predicado. Advérbio, adjunto e 
locução adverbial. Classificação dos verbos, concordância nominal, concordância verbal, 
regência verbal. Preposição, pronomes. 
 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Conjuntos, noções de matemática financeira, 
juros simples e juros compostos, geometria, Trigonometria, progressão geométrica, 
progressão aritmética, análise combinatória, probabilidade, operações fundamentais 
(números inteiros e fracionários), potenciação e radiciação, sistema de medidas (decimais 
e não decimais), conversão de unidades de medida; regra de três, porcentagem, 
equações de primeiro e segundo grau. Funções, matrizes e sistemas lineares. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Ciências da natureza e suas tecnologias; 
Ciências humanas e suas tecnologias; Organização político-administrativa do Brasil; 
Agronegócios e a economia brasileira; Política, Economia, Contexto internacional; 
Neoliberalismo e globalização, Mercosul; Questões ambientais; História e atualidades 
relativas ao Mundo, ao País, ao Estado do Rio Grande do Sul e ao município de 
Chiapetta. Noções de informática básica, partes de um computador, Word, Excel, Power 
Point, Internet, Vírus e antivírus. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal). Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. Relacionamento 
humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e 
responsabilidade no serviço público. Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e 
Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; Atribuições do cargo. Noções de 
Administração. DOCUMENTOS OFICIAIS: relatório, ata, circular, portaria, apostila, 
informação, ordem de serviço, certidão e memorando. Estrutura e características de 
documentos oficiais. Formas de tratamento em Redações Oficiais. A Linguagem dos Atos 
e Comunicações Oficiais. Formalidade e Padronização. Pronomes de Tratamento. 
Concordância com os Pronomes de Tratamento. Emprego dos Pronomes de Tratamento. 
Fechos para Comunicações. Identificação do Signatário. Correio Eletrônico: Definição e 
finalidade, Forma e Estrutura, Valor documental. Conceitos básicos, a informática na 
formação do trabalhador, tipos de computadores, funcionamento do computador 
(principais componentes e suas funções), Operações básicas, Interface do Windows 
(Área de Trabalho, Barra de Tarefas, Janelas, Uso do teclado, Uso do mouse, 
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Gerenciando arquivos e pastas), uso do programas: Word (Edição de documentos, 
Formatação de textos, Recursos de impressão), Excel, Power Point. Vírus e antivírus. 
Sistema operacional Linux. Navegadores de internet. Leis e metodologias de licitação. 

 

ALMOXARIFE: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. 
Cidadania e meio ambiente, coleta seletiva e reciclagem do lixo. Noções de atendimento, 
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Informática básica: tipos 
de computadores, funcionamento do computador (principais componentes e suas 
funções), Operações básicas, Interface do Windows (Área de Trabalho, Barra de Tarefas, 
Janelas, Uso do teclado, Uso do mouse, Gerenciando arquivos e pastas), uso do 
programas: Word (Edição de documentos, Formatação de textos, Recursos de 
impressão), Excel, Power Point. Vírus e antivírus. Sistema operacional Linux. 
Navegadores de internet. Interpretação e planejamento de Leiaute: Normas técnicas. 
Escalas e cotagens. Leitura e interpretação de projetos. Elementos de leiaute. Gestão de 
Almoxarifado e Operações: Definições de Gestão de operações. Sistema de produção. 
Tipos de almoxarifado. Estrutura de almoxarifado. Operacionalização do almoxarifado. 
Qualidade. Segurança. Arranjo físico. Planejamento. Manutenção. Gestão de estoque: 
Objetivos do estoque. Tipos de estoque. Sistemas de controle de estoques. Níveis de 
estoque. Lote econômico de reposição. Sistema push/pull. Inutilização de carga. Curva 
ABC. Filosofia Just-in-time. Sistemas de informações de estoque. Razões para manter 
estoques. 

 

ATENDENTE DE CRECHE: Legislação municipal; Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 
(ECA –Estatuto da Criança e do Adolescente) Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Teoria e prática da educação; função social e política 
da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos 
político-pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e 
fracasso escolar; a organização da educação básica. Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; tendências pedagógicas; Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e 
Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; Noções de Hierarquia; Equipamentos de 
Proteção Individual –EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, 
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. 

 

COZINHEIRA: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos 
sólidos; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, 
etc. Noções de Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento 
humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e 
responsabilidade no serviço público. Atribuições do cargo. Conhecimentos específicos na 
área e uso adequado de equipamentos e materiais; Higiene na manipulação dos 
alimentos; prevenção á contaminação; higiene e segurança pessoal; higiene e segurança 
dos alimentos; procedimentos para economia de energia elétrica e água. Lixo Orgânico e 
Reciclagem; Noções de pré-preparo e preparo de alimentos; cocção de alimentos. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA, RS 

Edital de Concurso Público nº 1/2015  fls. 18/50 

ELETRICISTA: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos 
sólidos; Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no 
trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Noções de primeiros socorros; Grandezas Elétricas: tensão, corrente e 
resistência; Componentes eletroeletrônicos elementares: resistor, capacitor e indutor; 
Potência elétrica; Eletrostática; Magnetismo; Eletromagnetismo; circuitos elétricos 
básicos; Projeto de instalações elétricas prediais: definições, simbologia, localização de 
cargas elétricas, quadro de cargas, dimensionamento de eletrodutos e condutores, 
luminotécnica, proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos e descargas atmosféricas; 
Conversão eletromecânica de energia. Transformadores. Máquinas de corrente contínua; 
Máquinas de corrente alternada. Sistemas de Geração de Energia: Termoelétrica, 
Hidroelétrica, Eólica e Nuclear. Sistemas elétricos de potência; relés de proteção. 

 

ENFERMEIRO:  Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Leis e órgãos que regem o exercício profissional; Enfermagem em Saúde Pública; 
Exames de rotina; curativos; Técnicas de administração de medicamentos; Noções de 
farmacologia; Tipos de medicamentos; Vacinas; Parada cardiorrespiratória; Queimaduras 
de 1°, 2° e 3° graus; Envenenamentos. Afecções gastrointestinais; Afecções respiratórias; 
Afecções cardiovasculares; Afecções hematológicas; Distúrbios metabólicos e 
endócrinos; Afecções renais; Problemas neurológicos; Neoplasias; Assistência em 
ortopedia; Doenças transmissíveis e imunizáveis; Doenças sexualmente transmissíveis; 
Exame físico céfalo-caudal (incluindo peso e altura e, sinais vitais); Cuidados de 
enfermagem a indivíduos com problemas crônico degenerativos (hipertensão, diabete, 
câncer, problemas respiratórios e insuficiência renal crônica); SUS -Sistema Único de 
Saúde; PSF -Programa Saúde da Família; Assistência a Mulher: Pré-natal, Puerpério e 
Gravidez; Enfermagem Neonatal e o cuidar nos diferentes níveis de complexidade, 
DST/AIDS; Saúde da Criança; Saúde do Adolescente; Saúde do Idoso; Organização e 
gestão dos serviços de saúde; Epidemiologia, prevenção e controle das infecções 
hospitalares; Processos de desinfecção e esterilização de artigos médicos hospitalares; 
Assistência de enfermagem à mulher e ao recém-nascido; Assistência de enfermagem à 
criança e ao adolescente; Assistência de enfermagem ao adulto e idoso; Estrutura de 
Saúde da Cidade; Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Instrumentos cirúrgicos, 
Hepatites. Código de Ética atualizado. 
 

ENGENHEIRO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. 
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Engenharia e Engenharia Civil: histórico, evolução, ética profissional. Ciência, 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Fundamentos da Administração: Conceito, 
Organização das Empresas. Administração Pessoal. Administração de Recursos. 
Administração Operacional. Administração Financeira. Administração Estratégica. 
Desenho técnico. Desenho de letras e símbolos. Dimensionamento. Cotagem de 
desenhos. Esboço cotado. Projeções ortogonais. Vistas ortográficas principais. Vistas 
auxiliares. Perspectivas paralela e axométrica. Leitura e interpretação de desenhos. 
Elementos básicos de geometria descritiva. Sistema projetivo de Gaspard Monge. Estudo 
projetivo do ponto, da reta e do plano. Métodos descritivos. Noções gerais de Direito. O 
Sistema Constitucional Brasileiro. Noções de Direito Civil. Noções de Direito Comercial. A 
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Propriedade Industrial. Sistemas de Patentes. Condições de privilegiabilidade. 
Transferência de Tecnologia. Noções de Direito do Trabalho. A regulamentação 
profissional. Números Reais, Funções Reais, Limites de Funções Reais e Continuidade, 
Derivação, Taxas Relacionadas, Teoremas de Rolle, do Valor Médio e L’ Hôpital, Funções 
crescentes e decrescentes, convexidade, Máximos e Mínimos, Traçados de Gráficos, 
Integrais, AntiDerivada, Soma de Riemman, Técnicas de Integração, Integrais Definidas, 
Integrais Impróprias, Aplicações de Integrais: áreas e volumes de sólidos de revolução. 
Álgebra de Vetores no Plano e no Espaço. Retas. Planos. Cônicas e Quádricas. Sistemas 
Lineares. Matrizes. Produtos Interno, vetorial, misto. Sistemas e Obras de Engenharia 
para Cidades. A Nação como um sistema político e territorial. Megacidades. Sistemas 
urbanos. Subsistemas de infraestrutura das Megacidades. Desenho Técnico Materiais de 
desenho; Normas técnicas; Escalas; Projeto de arquitetura; Situação; Planta baixa; 
Telhado ou cobertura; Cortes; Fachadas. Conceitos básicos de computação. Aplicações 
típicas de computadores digitais. Linguagens básicas e sistemas operacionais. 
Algoritmos, técnicas de programação. Noções Gerais de Ecologia. Energia nos Sistemas 
Ecológicos. Ciclos bioquímicos. Crescimento das Populações. Comunidades e 
Ecossistemas. Relação entre os Seres Vivos. Principais Biomas da Terra. Biociclos 
Dulcícola e Marinho. Fitogeografia do Brasil. Projeto arquitetônico: conceito, etapas de 
projeto e fatores de influência. Código de obras. Acessibilidade. Conforto térmico. 
Arquitetura ecológica. Orientação topográfica; formas da Terra; projeções cartográficas; 
sistemas de coordenadas; planimetria e altimetria. Projeto: Concepção Sistêmica; 
Dinâmica do projeto. Cronogramas: Físico, Financeiro e Físico-Financeiro. Fluxo de 
Caixa. Conceituação de segurança na engenharia. Controle do Ambiente. Proteção 
coletiva e individual. Proteção contra incêndio. Riscos específicos na Engenharia 
Industrial. Controle de perdas e produtividade. Segurança no projeto. Análise e estatística 
de acidentes. Seleção, treinamento e motivação do pessoal. Normatização e legislação 
específica. Organização da segurança do trabalho na empresa. Segurança em atividade - 
extra empresa. Tempos geológicos. Estrutura e formação da terra. Minerais formadores 
das rochas. Ciclo das rochas na crosta terrestre. Movimento tectônico. Investigação do 
subsolo. Água Superficial e subterrânea. Noções sobre barragens. Noções sobre 
compactação de solos. Noções sobre túneis. Uso de rochas como materiais na 
construção civil. Noções sobre geossintéticos na Engenharia Civil. URBANIZAÇÃO: 
conceito, processo de urbanização nos países desenvolvidos, nos países 
subdesenvolvidos e no Brasil; problemas da urbanização. URBANISMO: atividades 
urbanas população, trabalho, vida social. PLANEJAMENTO URBANO: conceito, bases 
legais, estudos básicos, geografia, política e cultura da cidade. INFRAESTRUTURA 
URBANA: rede viária; sistemas de transporte, de abastecimento de água, de esgoto 
sanitário, de drenagem pluvial, de energia elétrica, de gás combustível, de coleta e 
tratamento de resíduos sólidos; composição e zoneamento urbanístico; revitalização de 
áreas degradadas; qualidade de vida. MEGACIDADES: problemas, planejamento, 
infraestrutura, mobilidade, acessibilidade e cidades sustentáveis. Principais Materiais de 
Construção. Aglomerantes. Cimento Portland. Outros tipos de cimento. Agregados. 
Concreto. Água de amassamento. Aditivos. Preparo, transporte, lançamento, 
adensamento e cura. Controle de resistência. Instalações de água: sistema de 
abastecimento de água; sistema de abastecimento predial de água fria; sistema de 
distribuição de água quente; instalações hidráulicas de prevenção contra incêndios. 
Instalações de esgotos sanitários: sistema de coleta; sistema de esgoto predial. 
Instalações de água pluviais: sistema de coleta. Instalações prediais de gás: tipos de 
abastecimento (gás canalizado e GLP); sistema predial de distribuição; dimensionamento 
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das instalações; projeto: planta, esquemas verticais. O Concreto Armado. Critérios de 
dimensionamento. Condições normativas. O Método dos Estados Limites. Domínios de 
deformações resistentes. Estudo da flexão pura reta. Estudo do cisalhamento. Fissuração. 
Ancoragem. Aderência. Projeto de Lajes e vigas. Armaduras de suspensão. 
Detalhamento. Fluxogramas. Estudo das fundações. Capacidade de carga dos solos. 
Projeto, planejamento, dimensionamento, execução e manutenção de fundações rasas e 
profundas: capacidade de carga, reforço das fundações. Segurança em obras de 
fundações. Escolha do tipo de fundação. Capacidade de carga de fundações rasas e 
profundas. Recalques em fundações rasas e profundas. Dimensionamento geométrico de 
fundações rasas e tubulões. Cálculo de estaqueamentos. Análise e interpretação de 
provas de carga. Controle de execução e avaliação de desempenho de fundações. 
Fundações de pontes. Fundações de máquinas. Processos Gerais de Construção de 
Edificações e Instalações Urbanas, Alvenarias e Divisórias, Instalações prediais, 
Cobertura e Telhados, Revestimentos de Paredes, Tetos e Forros. Pisos, Esquadrias, 
Ferragens, Vidraçaria, Impermeabilização e Isolamento, Pintura, Limpeza final e entrega 
de obra, Urbanização e Patologias da construção civil. 

 

FISCAL: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Legislação Federal, Estadual e Municipal referente a realização de obras Equipamentos 
de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de 
atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Processos 
Gerais de Construção de Edificações e Instalações Urbanas, Alvenarias e Divisórias, 
Instalações prediais, Cobertura e Telhados, Revestimentos de Paredes, Tetos e Forros. 
Pisos, Esquadrias, Ferragens, Vidraçaria, Impermeabilização e Isolamento, Pintura, 
Limpeza final e entrega de obra, Urbanização e Patologias da construção civil. 
Nomenclatura técnica, acessibilidade predial e em vias urbanas. Noções de limpeza e 
higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; Organização 
dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle 
social; Principais endemias e epidemias, principais doenças infectocontagiosas; Tipos de 
micro-organismos causadores de doenças: bactérias; fungos; protozoários; vírus; 
helmintos, entre outros. Controle e prevenção de doenças epidemiológicas; 
Relacionamento humano no trabalho. Cuidados com o meio ambiente e saneamento 
básico. Epidemiologia. Aspecto ambiental e sustentabilidade refletindo na saúde pública. 
Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Meio Ambiente, Biodiversidade e 
Recursos Naturais. Resíduos sólidos: tipos, tratamento e destinação. DOCUMENTOS 
OFICIAIS: relatório, ata, circular, portaria, apostila, informação, ordem de serviço, certidão 
e memorando. Emprego dos Pronomes de Tratamento. Fechos para Comunicações. 
Identificação do Signatário. Correio Eletrônico: Definição e finalidade, Forma e Estrutura, 
Valor documental. Noções de contabilidade. Patrimônio: estrutura, configurações do 
estado patrimonial. Orçamento Público: conceito, classificação, princípios e elaboração. 
Tributos municipais, estaduais e federais; Dívida ativa; Fiscalização tributária; Legislação 
tributária  

 

FISCAL AMBIENTAL: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal). Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos 
Resíduos sólidos; Noções de Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. 
Prevenção de acidentes. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, 
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comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Noções de primeiros 
socorros. Noções de informática básica: Interface do Windows (Área de Trabalho, Barra 
de Tarefas, Janelas, Uso do teclado, Uso do mouse, Gerenciando arquivos e pastas), uso 
dos programas: Word (Edição de documentos, Formatação de textos, Recursos de 
impressão), Excel, Power Point. Vírus e antivírus. Educação ambiental (legislação e 
diretrizes). Normas e atuação do fiscal ambiental no que tange à poluição; saneamento 
básico e domiciliar; água e seus usos; esgotos sanitários; coleta, transporte e disposição 
final do lixo; Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) legislação e diretrizes. 
Política nacional do meio ambiente. Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) 
legislação e diretrizes. Política estadual do meio ambiente. Conselho Municipal do Meio 
Ambiente legislação e diretrizes. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS) do município de Chiapetta. FATMA (Fundação do meio ambiente) 
legislação, diretrizes e atuação. IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) legislação, diretrizes e atuação. 

 

FISCAL SANITÁRIO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal). Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos 
Resíduos sólidos; Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. Organização dos serviços 
de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social; 
Principais endemias e epidemias, principais doenças infectocontagiosas; Tipos de micro-
organismos causadores de doenças: bactérias; fungos; protozoários; vírus; helmintos, 
entre outros. Controle e prevenção de doenças epidemiológicas; Relacionamento humano 
no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Epidemiologia. 
Tecnologia da Produção e Controle de Medicamentos, Cosméticos e Saneantes. 
Vigilância Sanitária dos Alimentos. Tecnologia da Produção e Controle de Produtos 
Médicos Hospitalares. Tecnologia da Produção e Controle de Soros e Vacinas. ANVISA, 
criação e atuação. Procedimentos para licenciamento dos estabelecimentos. Aspecto 
ambiental e sustentabilidade refletindo na saúde pública. Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável. Meio Ambiente, Biodiversidade e Recursos Naturais. 
Resíduos sólidos: tipos, tratamento e destinação. 

 

FONOAUDIÓLOGO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal). Anatomia, Sistema Tegumentar. Aparelho do movimento (Osteologia, 
Artrologia, Miologia). Neuroanatomia. Sistema circulatório. Sistema digestório. Aparelho 
urogenital. Sistema endócrino. Sistema respiratório. Biologia Celular, Bioquímica, 
Embriologia. Fisiologia, Histologia, Processos vocais, de audição e de fala presentes na 
comunicação humana. Músculos da expressão facial. Músculos da mastigação. Músculos 
supra e infra hioideos. Nervos relacionados à Fonoaudiologia: Trigêmeo, Facial, Vestíbulo-
coclear, Glossofaríngeo, Vago e Hipoglosso. Sistema respiratório (cavidade nasal, seios 
paranasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões, musculatura envolvida na respiração). 
Cavidade bucal (dentes e dentições, língua, palato, glândulas salivares, demais 
estruturas). Sistema sensorial (audição, olfação, gustação e visão). Desenvolvimento do 
sistema respiratório e digestório superiores. Desenvolvimento do aparelho faríngeo e do 
órgão vestíbulo-coclear. Sistemas sensoriais especiais, controle neural do sistema 
digestório, mecânica ventilatória e regulação da respiração. Cavidades nasais, seios 
paranasais, laringe. Cavidade Bucal. Órgão vestíbulo-coclear. Acústica e Psicoacústica. 
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Bases de Fonética Acústica. Transcrição fonética e fonológica. Teorias de aquisição e 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Relações da linguagem com a cognição. 
Desenvolvimento do sistema auditivo e das habilidades auditivas. Desenvolvimento 
neuropsicomotor. A Psicologia do Desenvolvimento e suas contribuições à 
Fonoaudiologia. Alterações da linguagem oral, audição, leitura e escrita. As alterações 
neurológicas e psicoafetivas e suas implicações para as alterações fonoaudiógicas. Bases 
teóricas do planejamento em saúde. Planejamento em saúde para o SUS. Programação e 
avaliação de saúde. Gestão pública no SUS. Noções básicas de epidemiologia e 
bioestatística. Avaliação audiológica. Achados audiológicos nas principais doenças que 
acometem o sistema auditivo. Alterações morfológicas, psíquicas e funcionais envolvidas 
nas doenças relacionadas aos transtornos da fala, do sistema estomatognático, da 
deglutição e da voz. Políticas públicas em saúde auditiva. Triagem Auditiva. Políticas 
públicas em saúde do trabalhador, no campo fonoaudiológico, e programas de prevenção 
de perdas auditivas e de saúde vocal. Abordagens terapêuticas no atendimento 
fonoaudiológico voltado às alterações da linguagem oral, escrita e da audição. 

 

GARI: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Noções 
de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; 
Noções de Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento 
humano no trabalho. Noções de primeiros socorros; Principais equipamentos e suas 
funções. 

 

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e meio ambiente; noções básicas 
de mecânica, operação e manutenção preventiva; conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos; diagnósticos de falhas de 
funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. 
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade 
e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros. 

 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e 
Lei Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e meio ambiente; noções 
básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva; conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos; diagnósticos de falhas de 
funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. 
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade 
e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIO: Legislação municipal (Estatuto dos 
Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e meio ambiente; 
noções básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva; conhecimento de 
sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos; diagnósticos de falhas de 
funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. 
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade 
e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA, RS 

Edital de Concurso Público nº 1/2015  fls. 23/50 

 

OPERÁRIO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); 
Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos 
sólidos; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, 
etc. Noções de Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. Relacionamento 
humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e 
responsabilidade no serviço público. Noções gerais sobre alvenaria, jardinagem, cultivo 
de plantas, preparação de argamassa, concreto, impermeabilizações, pisos e 
procedimentos executivos da construção civil em geral. Limpeza e higiene em geral; 
Remoção de lixos e detritos; Segurança e higiene do trabalho; Noções sobre materiais de 
construção; Noções sobre pintura e tintas; Noções sobre instalações elétricas prediais e 
redes de drenagem; Noções de primeiros socorros. 

 

PEDREIRO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); 
Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos 
sólidos; Noções de pré-preparo e preparo de alimentos; cocção de alimentos, Produtos 
apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções de 
Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. Relacionamento humano no 
trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Noções gerais sobre alvenaria, jardinagem, cultivo de plantas, preparação 
de argamassa, concreto, impermeabilizações, pisos e procedimentos executivos da 
construção civil em geral. Limpeza e higiene em geral; Remoção de lixos e detritos; 
Segurança e higiene do trabalho; Noções sobre materiais de construção; Noções sobre 
pintura e tintas; Noções sobre instalações elétricas prediais e redes de drenagem; Noções 
de primeiros socorros. 

 

PROFESSOR DE ARTES: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão democrática e 
autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; a educação 
básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A organização da 
educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação 
Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências 
pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação do 
educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. História da arte universal e da arte brasileira. Arte e 
comunicação, arte e expressão. As artes visuais e suas linguagens. Teatro. Dança. 
Música. Cinema. Museus. Pluralidade cultural: códigos estético e artístico de diferentes 
culturas. As novas tecnologias de ensino da arte. Ensino da arte: interdisciplinaridade e 
interculturalidade. 
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Terra e Universo. Dinâmica do movimento dos corpos. 
Matéria: organização e transformações. Luz e ondas eletromagnéticas. Evolução das 
Ciências: natureza dos conhecimentos científico, filosófico e do senso comum. Atmosfera: 
composição e propriedades; ar e vida; perturbações e ação humana. Hidrosfera: 
Composição e propriedades; fonte de recursos; perturbações e ação humana; ciclos; 
modelos físicos. Geosfera: composição e propriedades. Ser vivo características gerais: 
biomoléculas e funções vitais. Diversidade dos organismos: grupos de animais e plantas. 
Ciclos da natureza; Fotossíntese e cadeia alimentar. A distribuição da vida no planeta; 
biomas; biodiversidade. Bioenergética: transformações de energia nos seres vivos. O Ser 
Humano e o Meio Ambiente. O Organismo Humano: grandes sistemas de integração e 
controle do meio interno: sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunitário. O Ser 
Humano e a Ontogênese: reprodução, desenvolvimento, crescimento, manutenção, 
envelhecimento e morte. Alimentação e nutrição. Ser Humano, Saúde e Sociedade. 
Distribuição de doenças e de seus condicionantes em populações humanas. Apropriação 
e transformação de recursos minerais, animais, vegetais pela sociedade, causas e 
consequências. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e 
Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Educação física no ensino fundamental; dimensões 
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históricas da educação física; dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à 
educação e ao esporte; lazer e as interfaces com a educação física; esporte e a educação 
física; as questões de gênero aplicados à educação física; dimensões biológicas 
aplicadas à educação física e ao esporte; as mudanças fisiológicas resultantes da 
atividade física; nutrição e atividade física; as diferentes tendências pedagógicas da 
educação física na escola; educação física escolar e cidadania; metodologia de ensino e 
avaliação na educação física escolar; crescimento e desenvolvimento motor; legislação de 
ensino. 
 

PROFESSOR DE ESPANHOL: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Compreensão de textos; estruturas gramaticais; 
substantivo (gênero e número), adjetivo (grau comparativo e superlativo), artigo definido e 
indefinido; pronome; frase verbal: verbo (modo, tempo, aspecto), o auxiliar, modal; 
advérbio e locução verbal, voz ativa e passiva; conjunção: coordenação, subordinação; 
discurso indireto; frase declarativa e frase interrogativa; preposição e locução prepositiva; 
formação de palavras: composição e derivação; numerais cardinais e ordinais. 

 

PROFESSOR DE FILOSOFIA: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Filosofia antiga: conceitos e sistemas filosóficos: 
pressocráticos, Platão e Aristóteles, Filosofia helênica e neoplatonismo. Filosofia 
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Medieval, Filosofia Moderna, Filosofia Contemporânea: Fenomenologia, Existencialismo, 
Marxismo e Escola de Frankfurt. Lógica e Antropologia Filosófica. Ética e Sociedade. 
Praticas e tendências históricas do Ensino de Filosofia. Filosofia no Brasil. Filosofia 
política. Metafísica. Filosofia das ciências humanas e da natureza. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Geografia e a Relação Sociedade e Natureza; 
Representação Cartográfica: escala, tipos de mapas e projeções cartográficas. Formação 
do mundo contemporâneo: Evolução do Capitalismo Divisão Internacional do Trabalho. A 
Guerra Fria; A dinâmica litosférica; Estrutura geológica e a formação do relevo. Recursos 
minerais e seu aproveitamento no Brasil e no mundo. A dinâmica atmosférica; 
Conceituação de tempo e clima; Elementos e fatores climáticos Classificação climática do 
Brasil e do mundo. As paisagens vegetais Ecossistemas do Brasil e do mundo Impactos 
ambientais que os biomas sofrem em decorrência dos agentes econômicos e sociais. 
Industrialização Mundial e Brasileira; A atividade industrial; Histórico da industrialização 
mundial; A estrutura industrial no mundo e no Brasil; A questão energética; O Brasil e o 
comércio internacional; A questão dos transportes. 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
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pedagógico com a diversidade. História antiga, História medieval, História moderna, 
História contemporânea, História da América Latina e do Brasil. História da África, da 
Europa e das Américas. Ensino de História. Filosofia e sociologia da educação. 
Humanismo e culturas religiosas. História do Rio Grande do Sul. 

 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Conceitos básicos da informática: informática, 
computador, processamento de dados, sistemas, tipos de computadores, hardware, 
software, peopleware, bit, byte, caractere, palavra, unidade de armazenamento e 
transferência; Evolução do computador e dos sistemas operacionais; Sistemas de 
numeração e conversão entre os sistemas: decimal, binário, octal e hexadecimal; Tabelas-
verdade; Dispositivos de interação homem-máquina e dispositivos de armazenamento; 
Níveis das linguagens de programação. Conceitos básicos sobre comunicação de dados. 
Classificação e topologias de rede, Meios de transmissão, Cabeamento estruturado. 
Equipamentos de rede. Protocolos de redes. Modelos em camadas. Redes locais de 
computadores. Histórico e conceitos sobre a Internet; Serviços, protocolos e métodos de 
conexão; Linguagem de marcação HTML e XHTML; Noções Básicas de Sistemas 
Computacionais, Sistemas Operacionais modo gráfico e texto, Editores de Textos, 
Planilhas Eletrônicas, Editores de Apresentação de Slides. 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
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alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Tendências de ensino da matemática. Números naturais, 
racionais, inteiros, irracionais, reais e complexos. Análise combinatória. Álgebra. Relações 
e Funções. Equações e Inequações.  Matrizes e sistemas lineares; Geometria; Sistemas 
de medidas; Trigonometria; Estatística e probabilidade 

 

PROFESSOR DE MÚSICA: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão democrática e 
autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; a educação 
básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A organização da 
educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação 
Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências 
pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação do 
educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Teoria da música. História da música: principais gêneros, 
estilos e compositores. História da arte universal e da arte brasileira. Arte e comunicação, 
arte e expressão. As artes visuais e suas linguagens. Teatro. Dança. Música. Cinema. 
Museus. Pluralidade cultural: códigos estético e artístico de diferentes culturas. As novas 
tecnologias de ensino da arte. Ensino da arte: interdisciplinaridade e interculturalidade. 
Conhecimento, sensibilidade e cultura. Imaginação e linguagem. Intuição e inspiração. O 
ensino da música na prática escolar. Noções básicas Intervalos; Síncope e Contratempo; 
Quiálteras; Acordes alterado e acorde de 3, 4 e 5 sons; Funções tonais. O folclore 
brasileiro e a música popular brasileira: História Escrita de partituras; clave de sol; clave 
de fá; transposição de claves; sustenido, bemol, duplo-sustenido e duplo-bemol e 
bequadro; notas enarmônicas; elementos básicos da escrita rítmica. Estudo das escalas. 
Intervalos. Música. Melodia. Estética musical. Instrumentos musicais. Principais 
Musicistas. 

 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
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tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Linguagem em suas manifestações (linguística, 
epilinguística, metalinguística, estilística). Gramática. Pontuação; Literatura; Leitura e 
produção textual; Estrutura da língua portuguesa. 

 

PROFESSOR DE RELIGIÃO: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Definição de religião e religiosidade. As diferentes 
tradições religiosas, conceitos, espaços e territórios sagrados. Os ritos e seus significados 
nas tradições religiosas. Fundamentação dos limites éticos nas tradições religiosas. Os 
direitos humanos e as tradições religiosas. 

 

PROFESSOR INGLÊS: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão democrática e 
autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; a educação 
básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A organização da 
educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação 
Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências 
pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação do 
educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Compreensão de textos; estruturas gramaticais; 
substantivo (gênero e número), adjetivo (grau comparativo e superlativo), artigo definido e 
indefinido; pronome; frase verbal: verbo (modo, tempo, aspecto), o auxiliar, modal; 
advérbio e locução verbal, voz ativa e passiva; conjunção: coordenação, subordinação; 
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discurso indireto; frase declarativa e frase interrogativa; preposição e locução prepositiva; 
formação de palavras: composição e derivação; numerais cardinais e ordinais. 

 

PROFESSORES ANOS INICIAIS: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão 
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projeto político-pedagógico; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para 
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação 
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da 
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. 
A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. Metodologia de ensino na educação infantil; Abordagem 
histórica da alfabetização no contexto educacional brasileiro. Processos de alfabetização 
e alternativas metodológicas. A função social da escrita em uma sociedade letrada. 
Escrita e desenvolvimento humano. Aquisição e desenvolvimento da escrita. Produção e 
apropriação da leitura e da escrita na escola: uma metodologia de alfabetização a partir 
do texto. Didática da alfabetização. Concepção de infância. Processo de desenvolvimento 
infantil; a relação entre pensamento e linguagem; Metodologia de ensino nas séries 
iniciais; alfabetização e letramento. 

 

PSICÓLOGO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 (ECA –Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei nº 
10741 de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; 
NOB-SUS/96 –Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 
1990; Conselho Tutelar; Medidas socioeducativas; Convivência familiar e comunitária; 
Conceitos, atuação e ética do Psicólogo; Teorias psicogenéticas e do desenvolvimento; 
Construção do conhecimento e Deficiência; A Instituição Escolar, Infância e Juventude 
Ensino e Aprendizagem, Educação Especial, A política social no Brasil como determinante 
no processo de organização das instituições escolares, Trabalho em equipe 
multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações dos conceitos e metodologias das 
deficiências; As relações familiares; Avaliação psicológica; Neurofisiologia; 
neuropsicologia; Psicofarmacologia; Psicologia e educação; Psicologia e saúde; 
psicologia e trabalho; Psicologia Social; Psicopatologia; Análise comportamental clínica; 
Citologia; Desenvolvimento infantil; Distúrbios de comportamento; Entrevista clínica. 

 

SERVENTE: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos 
sólidos; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, 
etc. Noções de Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento 
humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e 
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responsabilidade no serviço público. Atribuições do cargo. Conhecimentos específicos na 
área e uso adequado de equipamentos e materiais; Higiene na manipulação dos 
alimentos; prevenção á contaminação; higiene e segurança pessoal; procedimentos para 
economia de energia elétrica e água. 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal). Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no 
trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Solo: Conceito, Formação, Propriedades: Físicas, Químicas, Complexo 
biológico, Nutrientes. Reação do solo, pH, Causas, Consequências, Formas de correção; 
Análise do solo: Importância, Tipos, Amostragem, Unidades de medida, Interpretação dos 
resultados, Recomendações; Fertilidade do solo: Conceito, Avaliação, Métodos para 
determinação de adubação e calagem; Analisar Adubos e adubação. Mecanização: 
Tração mecânica e animal, máquinas e implementos agrícolas; Segurança no trabalho, do 
trabalhador e do ambiente; Maquinas e implementos de plantio; Controle sanitário de 
produtos agrícolas armazenados; Normas sobre saúde e segurança no trabalho. 
Conceitos básicos de Agrimensura; Instrumentos e acessórios, Métodos de 
levantamentos planimétricos, Processos de cálculos de áreas, Desenho Topográfico e 
Nivelamento. Irrigação e Drenagem. Extensão Rural. Instalações, equipamentos, 
ferramentas, manejo e sanidade das principais atividades agrícolas: Fruticultura, 
Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Cunicultura, 
Piscicultura, Equinocultura, Grandes Culturas (arroz, cana-de açúcar, café, feijão, 
mandioca, soja e milho). Nutrição animal. Pragas, Doenças e Plantas Invasoras. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica Municipal). Legislação municipal; Curativos: potencial de contaminação, 
técnicas de curativos. Princípios da administração de medicamentos: terapêutica 
medicamentosa, noções de farmacoterapia. Condutas do Técnico de Enfermagem na 
saúde mental: intervenções, sinais e sintomas. Doenças Sexualmente Transmissíveis: 
AIDS/SIDA, sífilis, gonorreia, uretrites, condiloma acuminado, linfogranuloma venéreo, 
cancro mole –Prevenção. Imunização: vacinas, acondicionamento, cadeia de frio 
(conservação), dosagens, aplicação, calendário de vacinação. Esterilização de material. 
Saneamento básico: esgoto sanitário, destino do lixo. Saúde da mulher: planejamento 
familiar, gestação (pré-natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas. 
Enfermagem materno infantil: assistência de enfermagem no pré-parto, parto e puerpério 
e nas emergências obstétricas, e assistência de enfermagem em pediatria. Ética: 
princípios básicos de ética. Regulamentação do exercício profissional e relações 
humanas. 
 

TELEFONISTA: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. 
Cidadania e meio ambiente, coleta seletiva e reciclagem do lixo. Noções de atendimento, 
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Informática básica: tipos 
de computadores, funcionamento do computador (principais componentes e suas 
funções), Operações básicas, Interface do Windows (Área de Trabalho, Barra de Tarefas, 
Janelas, Uso do teclado, Uso do mouse, Gerenciando arquivos e pastas), uso dos 
programas: Word (Edição de documentos, Formatação de textos, Recursos de 
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impressão), Excel, Power Point. Vírus e antivírus. Sistema operacional Linux. 
Navegadores de internet. Comunicação e expressão, técnicas de recepção,  Ética 
profissional, atendimento telefônico e ao cliente. A telefonista e o controle de qualidade: 
dicção, calma, cortesia, interesse, agilidade, assiduidade e pontualidade, raciocínio lógico, 
iniciativa, decisão, atenção concentrada e o sigilo das comunicações. Fraseologia usual 
para a telefonista. A voz e as suas funções. O telefone: sistemas telefônicos, canal, 
circuitos, troncos e tráfego. Listas telefônicas: tipos, áreas de abrangência, vigência e 
periodicidade. Como consultar a lista telefônica; telefones úteis. Ligações e operações 
telefônicas. A telefonista, a informática e a automação de escritórios. 

 

TESOUREIRO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. 
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos 
Resíduos sólidos; Correspondências oficiais; relatório, ata, circular, portaria, apostila, 
informação, ordem de serviço, certidão e memorando. Aspectos normativos da língua: 
pontuação, ocorrências de crase, acentuação gráfica, concordância verbo-nominal, 
regência verbo-nominal e emprego dos principais conectores; currículo pessoal; produção 
textual. Matemática Financeira: Razões e proporções; grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais; percentagem; taxas de inflação; capital, juro, taxa de juros e 
montante; sequência uniforme de pagamentos (Parcelamento); receita, custo; balancete 
de verificação; livro caixa. Informática Básica: Componentes operacionais; recursos do 
windows; internet; word (editor de texto); excel (tabelas, planilhas e gráficos); power point 
(criação e apresentação de slides). 

 

TRATORISTA AGRÍCOLA: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e meio ambiente; noções básicas de 
mecânica, operação e manutenção preventiva; conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos; diagnósticos de falhas de 
funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. 
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade 
e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros. 

 

VETERINÁRIO: Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Conhecimentos anatômicos e suas relações com as demais áreas afins, sobre 
Osteologia, Artrologia, Miologia e Sistema Digestório dos mono e poligástricos. 
Conhecimentos anatômicos sobre os órgãos que formam os aparelhos e ou sistemas: 
respiratório, urinário, genital masculino e feminino, circulatório sanguíneo e linfático, 
nervoso e órgãos dos sentidos. A célula animal e suas características. Estudos dos tipos 
de tecidos dos mamíferos: tecido epitelial, cartilaginoso, ósseo, muscular, nervoso, 
sangue e linfa. Composição química e atividades fisiológicas das biomoléculas dos 
organismos animais. Conceitos, subdivisões e importância da Ecologia para a Medicina 
Veterinária, ecologia de ecossistemas naturais e pecuários, a energia e a matéria nos 
ecossistemas naturais e pecuários, ciclos biogeoquímicos, ecologia de populações, 
ecologia de comunidades, relações entre ecossistema natural e agropecuário, poluição: 
causas, poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo. Histórico e importância da 
genética. As bases moleculares da herança. A mutação. As divisões celulares (mitose, 
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meiose), a formação de gametas e a fertilização; enfatizando os mecanismos de geração 
de variabilidade genética. Herança citoplasmática. Fenômenos homeostáticos, 
bioeletrogêneses, transporte transmembrana, potenciais transmembrana, condução 
neuronal, sinapses; Fisiologia do sistema nervoso; Sinapse neuromuscular; Fisiologia da 
contração do músculo liso, cardíaco e esquelético; Termorregulação; Líquidos corporais e 
suas funções; Endocrinologia; Fisiologia do trato digestório. Conhecimento dos 
mecanismos imunológicos nos seus relacionamentos com a Microbiologia, Doenças 
infectocontagiosas e Medicina Veterinária Preventiva. Parasitologia e regras de 
nomenclatura zoológica. Microbiologia: bacteriologia, virologia e micologia. Noções sobre 
fármacos, mecanismo de ação, modificações no organismo, relação da ação da droga 
com sua estrutura química, biotransformação, distribuição e eliminação dos 
medicamentos, associações medicamentosas e fatores que possam modificar a ação e o 
efeito de drogas. Vias de administração de fármacos em grandes e pequenos animais. 
Melhoramento animal. Melhoramento zootécnico. Melhoramento de meio ambiente. 
Melhoramento genético. Genética quantitativa. Parâmetros genéticos (fenótipo, 
variabilidade, médias, herdabilidade, repetibilidade e correlações). Avaliações genéticas. 
Nutrição Animal. Extensão rural. Alimentação animal. 

 

VIGIA: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Noções 
de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; 
Noções de Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. Prevenção de 
acidentes. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, 
qualidade e responsabilidade no serviço público. Noções de primeiros socorros. Estatuto 
da criança e do adolescente (ECA).  Função e atuação do vigia. Sistema de alarmes. 
Noções de informática básica: Interface do Windows (Área de Trabalho, Barra de Tarefas, 
Janelas, Uso do teclado, Uso do mouse, Gerenciando arquivos e pastas), uso dos 
programas: Word (Edição de documentos, Formatação de textos, Recursos de 
impressão), Excel, Power Point. Vírus e antivírus. 
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ANEXO III 
 

DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

Título I 
 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 

Na realização da prova escrita, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob 
pena de ser desclassificado no certame: 
 
1. A prova escrita será realizada no dia 24 de janeiro de 2016, com início às 8h30min e 
término às 11h30min (horário oficial de Brasília, DF). 

1.1. A abertura dos portões acontecerá às 7h30min no período matutino e às 
12h30min no período vespertino. 

1.2. O fechamento dos portões acontecerá às 8h20min no período matutino e às 
13h20min no período vespertino. 

1.3. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas e mínima de 1 (uma) hora. 
 
2. O candidato deverá comparecer no local da prova, convenientemente trajado, 
portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica de 
tubo transparente, com tinta azul ou preta; 

2.1. são considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de 
reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997); 

2.2. não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como 
documentos ilegíveis ou não identificáveis. 
 
3. A prova será composta por questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de 
resposta cada, sendo que apenas 1 (uma) alternativa estará correta, na forma abaixo: 

3.1. para os candidatos aos cargos de Professor de Artes, Professor de Ciências, 
Professor de Educação Física, Professor de Espanhol, Professor de Filosofia, 
Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Informática, Professor 
de Matemática, Professor de Música, Professor de Português, Professor de 
Religião, Professor Inglês e Professores Anos Iniciais: 

CONTEÚDO Nº de Questões Peso Pontos 

Conhecimentos gerais e atualidades 10 0,21 2,10 

Língua Portuguesa 10 0,21 2,10 
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CONTEÚDO Nº de Questões Peso Pontos 

Matemática e Raciocínio Lógico 5 0,21 1,05 

Conhecimentos Específicos 15 0,25 3,75 

Total: 40 - 9,00 

 

3.2. para os candidatos aos cargos de Eletricista, Motorista de Veículo Leve, Motorista 
de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro e 
Tratorista Agrícola: 

CONTEÚDO Nº de Questões Peso Pontos 

Conhecimentos gerais e atualidades 10 0,15 1,50 

Língua Portuguesa 10 0,15 1,50 

Matemática e Raciocínio Lógico 5 0,15 0,75 

Conhecimentos Específicos 15 0,15 2,25 

Total: 40 - 6,00 

 
3.3. para os candidatos aos cargos de Agente Administrativo, Almoxarife, Atendente 
de Creche, Cozinheira, Enfermeiro, Engenheiro, Fiscal, Fiscal Ambiental, Fiscal 
Sanitário, Fonoaudiólogo, Gari, Psicólogo, Servente, Técnico Agrícola, Técnico de 
Enfermagem, Telefonista, Tesoureiro, Veterinário e Vigia: 

CONTEÚDO Nº de Questões Peso Pontos 

Conhecimentos gerais e atualidade 10 0,25 2,50 

Língua Portuguesa 10 0,25 2,50 

Matemática e Raciocínio Lógico 5 0,25 1,25 

Conhecimentos Específicos 15 0,25 3,75 

Total: 40 - 10,00 

 
4. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ficar 
excluído do Concurso: 

4.1. comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso, bem 
como consultar livros ou apontamentos; 

4.2. ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na 
presença de fiscal; 

4.3. portar telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação. 
 
5. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova. 
 
6. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 2 (dois) candidatos, que 
comprovarão os respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de 
abertura dos mesmos. 
 
7. Todas as respostas da prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta. 
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7.1. Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura. 
 
8. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como 
respondidas corretamente por todos os candidatos. 
 
9. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local. O candidato que 
não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a efetuaram. 
 
10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o caderno da prova e o cartão-
resposta devidamente preenchido. 

10.1. Caso o candidato não entregar o cartão-resposta ou o caderno de prova será 
eliminado automaticamente deste Concurso Público. 
 
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas 
e retirar-se definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado envelope 
lacrado, contendo todas as provas e cartões-resposta daquela sala.  
 
12. É terminantemente proibida a inserção e qualquer forma de sinal ou marca, sobre os 
cartões-resposta, que possa ser interpretada como identificação de determinado 
candidato. 

12.1. Se for constatada qualquer inserção de sinal ou marca no cartão-resposta o 
candidato será automaticamente desclassificado do concurso público. 
 

Título II 
 

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 
1. Prova prática 
 
1.1. Na prova prática serão avaliados os conhecimentos específicos, as habilidades e 
aptidões que o candidato possui para desempenhar as atribuições do cargo, com ênfase 
na especialidade para o qual está sendo selecionado, conforme 
atribuições/responsabilidades que constam no Anexo I deste Edital. 
 
2. Metodologia de aplicação da prova prática 
 

2.1. Os candidatos aos cargos de Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo 
Pesado, Operador de Máquinas Rodoviário e Tratorista Agrícola deverão apresentar 
quando da realização da prova prática CNH, no mínimo, nas categorias “B”, “C” ou “D”, 
respectivamente, obedecida à legislação de trânsito e categoria, conforme o tipo de 
veículo a ser conduzido, sob pena de eliminação do Concurso Público. 

2.2.1. O candidato que não estiver portando CNH, na categoria mínima necessária, 
não poderá, sob qualquer hipótese, realizar a prova prática. 

 
2.2. Os candidatos deverão comparecer aos locais designados para a prova prática, 
munidos de documento oficial de identificação com fotografia conforme itens 2.1 e 2.2 do 
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Título I deste Anexo, sob pena de eliminação do Concurso Público. 
 
2.3. Será utilizado o seguinte formulário para realização das provas práticas: 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015 – CHIAPETTA, RS 
 

FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
Nome do Candidato: _____________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________ 

N° de Inscrição: _________________________________________________________ 

Equipamento: ___________________________________________________________ 

 
1. Caso o candidato ultrapasse o tempo máximo destinado para a realização do teste será 
desclassificado. 
 
2. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas 
individualmente pelo candidato, previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a 
avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo 
máximo de 30 (trinta) minutos para a execução da prova. 
 
3. Para a prova prática será atribuída nota de 0,00 (zero) a 7,00 (sete), e será avaliado 
de acordo com as normas, sendo que o candidato que não obtiver nota igual ou superior 
a 3,50 (três vírgula cinco) na prova prática estará desclassificado do certame. 
 
4. Durante a realização da prova prática é proibido fumar, usar equipamento de som, 
ingerir medicamento ou qualquer tipo de alimento, exceto água. 
 
5. Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos 
conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato, relativamente ao veículo, 
máquina/equipamento que irá realizar a prova. Caso o candidato demonstre 
conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na 
operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado 
desclassificado e eliminado do Concurso Público. 
 
6.  A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, 
dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e 
aproveitamento da máquina/equipamento utilizado. 
 
7. Fatores a serem avaliados: 

I – verificação do equipamento/máquina/veículo (pneus, água, óleo, bateria);  

II – habilidades ao operar o equipamento/máquina/veículo em segurança, sensibilidade 
aos comando fim de curso; 

III – aproveitamento do Equipamento/máquina/veículo; 

IV – produtividade; 
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V – técnica/Aptidão/Eficiência (Bloqueio de tração do equipamento) 
 
8. Os candidatos serão avaliados no exame de direção/operação veicular/máquina em 
função da pontuação negativa por faltas, erros, ou procedimentos inadequados, 
cometidos durante todas as etapas do exame, sendo que a pontuação terá a escala 
negativa, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

I – uma falta eliminatória: reprovação; 

II – uma falta grave: 2 (dois) pontos negativos; 

III – uma falta média: 1 (um) ponto negativo; 

IV – uma falta leve: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto negativo; 
 
9. A nota final da prova prática será obtida pela média aritmética das notas atribuídas ao 
candidato, (pontuadas pela aplicação dos quesitos descritos no item anterior, subtraídas 
as notas com escala negativa pelas faltas, erros ou procedimentos inadequados 
cometidos).  
 

Critério de pontuação/avaliação 
 

Na prova prática, o candidato será avaliado conforme itens abaixo, atribuindo-se a ele 
nota máxima de 2 (dois) pontos por cada item a ser avaliado: 

1 

Descrição 
Ótimo 

2 
pontos 

Bom 

1,5 ponto 

Regular 1 
ponto 

Ruim 

0,5 ponto 

Péssimo 

0,0 ponto 

Verificação do equipamento /veículo 
(pneus, água, óleo, bateria) 

     

Tempo de prova: _____m ______s Nota pontuada:  

Observações: 

 

 

 

 

APTO ( ) INAPTO ( ) 

2 

Descrição 
Ótimo 

2 
pontos 

Bom 

1,5 ponto 

Regular 1 
ponto 

Ruim 

0,5 ponto 

Péssimo 

0,0 ponto 

Habilidades ao operar o 
equipamento/Máquina/Veículo/Painel 
de instruções/ Sensibilidade 
comandos fim de curso 

     

Nota pontuada:   
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Observações: 

 

 

 

 

APTO ( ) INAPTO ( ) 

3 

Descrição 
Ótimo 

2 
pontos 

Bom 

1,5 ponto 

Regular 1 
ponto 

Ruim 

0,5 ponto 

Péssimo 

0,0 ponto 

Aproveitamento do 
Equipamento/Máquina/Veículo Nota 
Negativa 

     

Nota pontuada:   

Observações: 

 

 

 

 

APTO ( ) INAPTO ( ) 

4 

Descrição 
Ótimo 

2 
pontos 

Bom 

1,5 ponto 

Regular 1 
ponto 

Ruim 

0,5 ponto 

Péssimo 

0,0 ponto 

Produtividade/segurança para 
posicionamento do equipamento 

     

Nota pontuada:   

Observações: 

 

 

 

 

APTO ( ) INAPTO ( ) 

5 

Descrição 
Ótimo 

2 
pontos 

Bom 

1,5 ponto 

Regular 1 
ponto 

Ruim 

0,5 ponto 

Péssimo 

0,0 ponto 

Técnica/Aptidão/Eficiência/ bloqueio 
de tração do veículo 
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Nota pontuada:   

Observações: 

 

 

 

 

APTO ( ) INAPTO ( ) 

 

2.1. Faltas Eliminatórias: 

Descrição SIM NÃO 

a)  Avançou o sinal vermelho   

b)  Avançou a via preferencial   

c)  Entrou na contramão   

d)  Excedeu a velocidade indicada para a via   

e)  Avançou sobre o meio-fio   

f)  Provocou acidente durante a realização do exame   

g)  
Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza 
gravíssima 

  

2.2. Faltas Graves: 

Descrição SIM NÃO 

a)  
Desobedeceu à sinalização da via, ou ao agente da autoridade 
de trânsito 

  

b)  
Não observou as regras de ultrapassagem ou de mudança de 
direção 

  

c)  

Não deu preferência de passagem ao pedestre que estava 
atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou 
ainda quando o pedestre não havia concluído a travessia, 
avançou com o veículo 

  

d)  
Não sinalizou com antecedência a manobra pretendida ou a 
sinalizou incorretamente 

  

e)  
Não usou devidamente o cinto de segurança e EPIs – 
Equipamento de Proteção Individual 

  

f)  Perdeu o controle da direção do veículo/máquina em movimento   

g)  Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza grave   

2.3. Faltas Médias: 

Descrição SIM NÃO 

a)  Executou o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar   
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o freio de mão inteiramente livre 

b)  
Trafegou em velocidade inadequada para as condições 
adversas do local, da circulação, do veículo e do clima 

  

c)  
Interrompeu o funcionamento do motor, sem justa razão, após o 
início da prova 

  

d)  Fez conversão incorretamente   

e)  Usou buzina sem necessidade ou em local proibido   

f)  Desengrenou o veículo nos declives   

g)  
Colocou o veículo em movimento, sem observar as cautelas 
necessárias 

  

h)  
Usou o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas 
frenagens 

  

i)  
Entrou nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em 
ponto neutro 

  

j)  
Engrenou ou utilizou as marchas de maneira incorreta, durante 
o percurso 

  

k)  Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza média   

2.4. Faltas Leves: 

Descrição SIM NÃO 

a)  
Provocou movimentos irregulares no veículo, sem motivo 
justificado 

  

b)  
Ajustou incorretamente o banco de veículo destinado ao 
condutor 

  

c)  Não ajustou devidamente os espelhos retrovisores   

d)  
Apoiou o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado 
e em movimento 

  

e)  
Utilizou ou Interpretou incorretamente os instrumentos do painel 
do veículo 

  

f)  Deu partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada   

g)  
Tentou movimentar o veículo com a engrenagem de tração em 
ponto neutro 

  

h)  Cometeu qualquer outra infração de natureza leve   

NOTA FINAL GERAL:  

Observações e opinião do técnico responsável pela avaliação: 
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Chiapetta, RS, ______/______/2015. 

Assinatura do candidato: 

Assinatura do fiscal: 

 
2.4. para os candidatos aos cargos de Eletricista, Operário e Pedreiro será utilizada a 
seguinte metodologia: 

 
PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE 

ELETRICISTA, OPERÁRIO E PEDREIRO 
 
Nome do Candidato:______________________________________________________ 

N° de Inscrição: _________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________ 

 
1. A prova prática será realizada perante os membros integrantes da Comissão de 
acompanhamento do Concurso Público, sendo que o candidato será acompanhado do 
Instrutor no transcorrer de toda a prova. 

2. Quando couber, estarão à disposição dos candidatos, junto com as ferramentas e 
materiais que empregarão para a realização da tarefa, os equipamentos de proteção 
individual determinados pela legislação em vigor. 

3. Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que 
coloque em risco a segurança do avaliador, a prova será interrompida, sendo o candidato 
desclassificado. 

4. Concluída a prova, o candidato assinará termo de realização da prova prática que 
atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, do que não poderá arguir 
posteriormente. 

5. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas 
individualmente pelo candidato, limpeza pública, trabalhos de alvenaria e pintura de obras 
civis; confecções de peças de madeira em geral, instalação e conserto de sistemas 
elétricos, montagem e manutenção de encanamentos. Limpeza e coleta de lixo nas ruas e 
logradouros; montar tubulações para instalações elétricas; limpar e preparar superfícies a 
serem pintadas, raspando-as, lixando-as, utilizando raspadeiras, solventes e outros 
procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, artefatos de 
cimento, asfalto, previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a avaliação 
através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo de 
15 (quinze)minutos. 
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6. Terminado o prazo fixado de 15 minutos o candidato interromperá a execução do 
trabalho determinado, mesmo que não o tenha concluído, sendo avaliadas as etapas que 
cumpriu. 

7. Os candidatos serão submetidos à prova prática na ordem publicada, com data e local 
em edital específico. 

8. Para a prova prática será atribuída nota de 0,00 (zero) a 7,00 (sete), dos quais valerão 2 
(dois) pontos por quesito a ser avaliado e será avaliada de acordo com as normas contidas 
neste edital. 

9. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 3,50 (três vírgula cinco) na prova 
prática estará desclassificado do certame. 

10. Durante a realização da prova prática é proibido fumar, usar equipamento de som, 
ingerir medicamento ou qualquer tipo de alimento, exceto água. 

11. As provas práticas para os cargos de Eletricista, Operário e Pedreiro consistirá na 
execução de uma das tarefas abaixo elencadas, sorteadas pelos candidatos: 

I – calibragem, reparo ou troca de pneus de carros leves e pesados. 

II – preparo de argamassa e assentamento de tijolos, ladrilhos, reparo de vazamentos,  

III – reparo de portas, móveis, janelas e afins/limpeza pública; 

IV – limpeza de ambiente (remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 
equipamentos, limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar e higienizar 
espaços/salas); 

V – atividades relacionadas ao sistema de iluminação pública em geral, instalação de 
redes elétricas em prédios e/ou serviços de instalação de aparelhos elétricos e redes de 
som 
 
12. Fatores a serem avaliados: 

I. Observação das regras de segurança.  

II. Habilidade no uso de materiais. 

III. Organização.  

IV. Acabamento. 

V. Utilização do tempo. 

 

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO/AVALIAÇÃO 
 
1) Observação das regras de segurança 

(   ) Ótimo – 2,0 pontos 

(   ) Bom – 1,5 pontos 

(   ) Regular – 1,pontos 

(   ) Ruim – 0,5 pontos 

(   ) Péssimo – 0,0 pontos 
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OBS __________________________________________________________________ 

 
2) Habilidade no uso de materiais. 

(   ) Ótimo – 2,0 pontos 

(   ) Bom – 1,5 pontos 

(   ) Regular – 1,pontos 

(   ) Ruim – 0,5 pontos 

(   ) Péssimo – 0,0 pontos 

OBS __________________________________________________________________ 

 
3) Organização. 

(   ) Ótimo – 2,0 pontos 

(   ) Bom – 1,5 pontos 

(   ) Regular – 1,pontos 

(   ) Ruim – 0,5 pontos 

(   ) Péssimo – 0,0 pontos 

OBS __________________________________________________________________ 

 
4) Acabamento 

(   ) Ótimo – 2,0 pontos 

(   ) Bom – 1,5 pontos 

(   ) Regular – 1,pontos 

(   ) Ruim – 0,5 pontos 

(   ) Péssimo – 0,0 pontos 

OBS __________________________________________________________________ 
 
5) Utilização do tempo. 

(   ) Ótimo – 2,0 pontos 

(   ) Bom – 1,5 pontos 

(   ) Regular – 1,pontos 

(   ) Ruim – 0,5 pontos 

(   ) Péssimo – 0,0 pontos 

OBS __________________________________________________________________ 
 

Tempo de prova: ____m__________s 

Nota pontuada: _______________________ 

Nota negativa: _______________________ 
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TOTALDE PONTOS DAPROVA: ____________ 

 

Observações e opinião do técnico responsável pela avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapetta, RS, ______/______/2015. 

Assinatura do candidato: 

Assinatura do fiscal: 
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ANEXO IV 
 

FORMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS TÍTULOS 
 

A apresentação de títulos tem como objetivo apurar a experiência e o aperfeiçoamento 
profissional do candidato, e servirá na ordem de classificação. 
 
 
1. Orientações para entrega dos títulos 

1.1. O candidato deverá comparecer no local de entrega dos títulos, portando cópias dos 
títulos que possui, acompanhados dos originais ou cópias autenticadas em cartório. 

1.2. O candidato que estiver portando cópias dos títulos, acompanhados dos documentos 
originais, terá seus títulos validados por representante da Empresa ASSCON-PP, no ato 
de entrega. 

1.3. Os títulos que não antederem ao disposto neste item não serão contabilizados. 

1.4. Os títulos serão juntados e relacionados em formulário próprio, colocados em 
envelope com a identificação externa do nome e número de inscrição do candidato, o qual 
será fechado e rubricado pelo candidato e representante da Empresa ASSCON-PP. A 
segunda via da relação dos títulos será entregue ao candidato, que servirá como 
comprovante de apresentação dos mesmos. 

1.5. Comprovada, em qualquer tempo, a ocorrência de irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos, será anulada a respectiva pontuação do candidato e, comprovada a 
culpabilidade do mesmo, será excluído do Concurso Público ou demitido do cargo que 
venha a ocupar em decorrência deste certame. 

1.6. Só serão válidos os títulos apresentados no dia estabelecido no subitem 6.1.2 deste 
Edital. 
 
2. Requisitos para a classificação por títulos 
 
2.1. A prova de títulos terá pontuação máxima de 1,00 ponto. 

2.2. Serão considerados como títulos os certificados de cursos, reconhecidos pelo 
Ministério da Educação – MEC, concluídos até a data da prova, com carga horária mínima 
de 360 (trezentas e sessenta) horas, na forma abaixo. 

2.2.1. Será considerada apenas a pontuação do maior título apresentado pelo 
candidato (pós-graduação, mestrado ou doutorado). 
 

Título Pontuação 

Pós-graduação 0,25 

Mestrado 0,50 

Doutorado 1,00 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

Nº da Inscrição:  

Cédula de Identidade:  

Cargo pretendido:  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.3 do Edital de Concurso 
Público nº 1/2015, do Município de Chiapetta, RS, e para que surta os efeitos legais que: 

 
- a deficiência que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições 

do cargo de descrito acima; 
 
- fico impedido de usufruir da condição de portador de deficiência para, 

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria. 
 
 

Chiapetta, RS, _____ de ________________________ de 201__. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

 
À  
Comissão Coordenadora do Concurso Público 
do Município Chiapetta, RS 
 
Nos termos do Edital de Concurso Público nº 1/2015, do Município de Chiapetta, RS, 
venho requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:  

Nome:  

Cargo pretendido:  

CPF:  

Número de Identificação Social – NIS:  

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não 
comprovem sua condição de hipossuficiente financeiramente. 

2. Somente o preenchimento do requerimento de isenção não implica na efetivação da inscrição. O 
candidato requerente deverá apresentar todos os documentos que comprovem sua condição de 
hipossuficiente, bem como deverá executar todos os procedimentos exigidos no Edital de Concurso Público 
nº 1/2015.  

 
DECLARAÇÃO 

 
Para fins de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição 

do Edital de Concurso Público nº 1/2015do Município de Chiapetta, RS, DECLARO: 

I – que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 
6.135, de 26 de junho de 2007; 

II – estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s), com 
o nº __________________________; 

III – que apresento condição de hipossuficiência financeira e que atendo ao 
estabelecido no Edital de Concurso Público nº 1/2015, em especial ao item que se refere 
à isenção da taxa de inscrição; 

IV – declaro que residem no mesmo endereço que eu as pessoas abaixo 
relacionadas: 

 

Nome RG Grau de parentesco Renda mensal 
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Nome RG Grau de parentesco Renda mensal 

    

    

    

 
V – estar ciente de que a veracidade das informações e documentações 

apresentadas é de minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão do Concurso 
Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro 
tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a 
eliminação do concurso Público, podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, 
inclusive as de natureza criminal. 

 
 
Chiapetta, RS, ____ de __________________ de 201__. 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA, RS 

Edital de Concurso Público nº 1/2015  fls. 50/50 

ANEXO VII 
 

CRONOGRAMA (sujeito à alterações) 
 

DATA ATO 

09.12.2015 Publicação do Edital do Concurso Público 

10.12.2015 Prazo para impugnações ao Edital 

11.12.2015 a 
23.12.2015 

Período de Inscrições 

16.12.2015 Data limite para solicitar isenção da taxa de inscrição 

18.12.2015 
Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição 

23.12.2015 
Data limite para pagamento da inscrição, utilizando o boleto 
bancário 

4.1.2016 Publicação da lista dos inscritos  

5 e 6.1.2016  Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de inscrição  

11.1.2016 Homologação da lista de inscritos 

24.1.2016, com 
início às 8h30min e 

término às 
11h30min 

Realização das provas escritas 

24.1.2016, com 
início às 9h30min e 
término previsto às 

12h30min 

Apresentação dos títulos 

24.1.2016, com 
início às 9h30min e 
término previsto às 

13h30min 

Realização das provas práticas 

24.1.2016, a partir 
das 19h 

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de prova  

25 e 26.1.2016 
Prazo para recurso da formulação das questões e da discordância 
com o gabarito da prova escrita objetiva 

3.2.2016 
Publicação dos gabaritos definitivos, nota final das provas escrita e 
prática e pontuação da prova de títulos e da lista de classificados 

4 e 5.2.2016 
Prazo de recurso lista de classificados, nota da prova prática e 
pontuação da prova de títulos 

10.2.2016 Homologação do resultado final, com eventuais recursos julgados  

 


