PREFEITURAMUNICIPALDEJANDAÍRA/BAHIA
CONCURSOPÚBLICOͲEdital:Nº001/2022


APREFEITURAMUNICIPALDEJANDAÍRA,nostermosdoart.37,incisoIIdaConstituiçãoFederal,LeiOrgânicaMunicipal,asLeisMunicipais
edemaisdisposiçõesconcernentesàmatéria,fazsaberqueserárealizadoConcursoPúblicoparaopreenchimentodecargosvagosdoquadro
daPrefeituraMunicipaldeJandaíra,queseráregidopelasdisposiçõesdesteEdital,tendocomoentidaderesponsávelaempresaPLANEJAR
ConsultoriaePlanejamentoLtdaEPP,empresaespecializada,regularmentecontratadanaformadaLeinº8.666,de21dejunhode1993,
em estrita consonância com o disposto no ordenamento jurídico positivo, e será acompanhado e fiscalizado pela "Comissão para
AcompanhamentoeFiscalizaçãodoConcursoPúblico”especialmentedesignadaparaestefim.

1.DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1.OConcursoPúblicoseráregidoporesteEdital,seusAnexoseeventuaisretificações,casoexistam.
1.2.OAnexoIͲConteúdosProgramáticosͲdescreveosconteúdosprogramáticosdecadadisciplina.
1.3.OAnexoIIIͲQuadrodeVagasͲrelacionaoscargos,remuneração,distribuiçãodevagasparacadacargo(código,totaldevagas,vagas
deamplaconcorrência,vencimentoinicial,escolaridademínimaexigidaepréͲrequisitoscumulativos,cargahoráriasemanal;valordataxa
deinscrição).
1.4. A Planejar Consultoria é a responsável, técnica e operacionalmente, pelo desenvolvimento da Etapa relativa às Provas Escritas
(eliminatóriaseclassificatórias)eProvadeTítulos(classificatórias)dopresenteConcursoPúblico.AsEtapasrelativasaosExamesMédicose
aosdemaisprocedimentospréͲadmissionaissãoderesponsabilidadedaPrefeituraMunicipaldeJandaíra,tendocarátereliminatório.
1.5.AdivulgaçãooficialdasetapasreferentesaopresenteConcursoPúblico,darͲseͲánaformadeAvisoseExtratosdeEditais,atravésdos
seguintesmeios:
1.5.1.Noquadrodepublicaçõesesiteoficialdomunicípiohttps://jandaira.ba.gov.br/
1.5.2.AtravésdapáginadaPLANEJARnoseguinteendereçoeletrônico:www.planejarconcursos.com.br,nestecaso,tambémosresultados
deeventuaisRecursos;
1.6.Ocandidatoclassificadoforadonúmerodevagasoferecidasnoconcursopúbliconãopossuidireitolíquidoecertoànomeação,mas
essa,quandoocorrer,obedecerárigorosamenteàordemdeclassificaçãodoscandidatos.
1.7. A nomeação dos aprovados obedecerá a ordem de classificação dos candidatos habilitados, de acordo com a necessidade da
Administração.
1.8.Oscandidatosconvocadosdeverãotomarpossenoprazode30diasapósapublicaçãodoatodeprovimento,tendooprazomáximode
05(cinco)diasparaentraremexercíciodefunção,nolugarparaondefordesignado.
1.9.Somentepoderátomarposseocandidatoqueapresentaraprovadesanidadefísicaemental.
1.10.Ocandidatoqueconvocadonãotomarpossenoprazode30dias,perderáodireitoàsuaclassificação,passandoaseroúltimodalista
declassificados.
1.11. A nomeação, bem como todos os atos do presente concurso, serão publicados no lugar de costume da Prefeitura Municipal e
registradosnolivroprópriodosatosdoPoderExecutivo.

2.DOSREQUISITOSPARAAINVESTIDURADOCARGO

2.1.AinvestiduradocandidatoemqualquercargomencionadonesteEditalestácondicionadaaoatendimentodosseguintesrequisitos:
2.1.1.tersidoaprovadonesteConcursoPúblico;
2.1.2. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de estrangeiro, estar com situação regular no país, por intermédio de visto
permanente que o habilite, inclusive, a trabalhar no território nacional. No caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatutodeigualdadeentrebrasileiroseportugueses,nostermosdo§1ºdoArt.12daConstituiçãoFederal;
2.1.3.teridademínimadedezoitoanoscompletosnadatadaposse;
2.1.4.estaremplenogozodeseusdireitospolíticos;
2.1.5.possuir,nadatadaposse,escolaridade/habilitaçãoexigidaparaocargoqueiráconcorrer,conformeestabelecidonoAnexoIIIdeste
Edital;
2.1.6.estardevidamenteregistradonoConselhodeClasseespecíficoquandohouver;
2.1.7.estarquitecomasobrigaçõesmilitares(paracandidatosdosexomasculino);
2.1.8.estarquitecomasobrigaçõeseleitorais;
2.1.9.possuiraptidãofísicaementalparaoexercíciodocargo,comprovadaporjuntamédicaoficial;
2.1.10.nãotersofrido,noexercíciodefunçãopública,penalidadeincompatívelcomainvestiduraemcargopúblicofederal,previstanoArt.
137,ParágrafoÚnico,daLein°.8.112/90;
2.1.11. não acumular cargos, empregos e/ou funções públicas, exceto nos casos previstos na Constituição Federal e legislação vigente,
asseguradaahipótesedeopçãodentrodoprazoestabelecidoparaaposse,previstono§1ºdoArt.13daLein°.8.112/90;
2.1.12. não receber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do Art. 37, inciso XVI, da
ConstituiçãoFederal;
2.1.13.cumprirasdeterminaçõesdesteEdital.
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2.2.Oscandidatosnaturalizadosdeverãoterfluêncianalínguaportuguesa.
2.3.Anãocomprovaçãodequalquerumdosrequisitosespecificadosnosubitem2.1.edaquelesquevieremaserestabelecidosnesteEdital,
impediráapossedocandidatonocargopúblico.
2.4.Oscargos,adistribuiçãodasvagasparacadacargo(totaldevagas,vagasdeamplaconcorrênciaevagasreservadasparacandidatos
portadoresdedeficiência),préͲrequisitosdocargoecargahorária,estãodescritasnoAnexoIII,desteEdital.

3.DAPARTICIPAÇÃODEPESSOACOMNECESSIDADESESPECIAIS

3.1.Àspessoascomnecessidadesespeciais,serãoreservados5%(cincoporcento)dasvagasdesteConcursoPúblico,quepretenderemfazer
usodasprerrogativasquelhessãofacultadasnoIncisoVIIIdoArt.37daConstituiçãoFederaleDecreto3.298/99,alteradopeloDecretoNº.
5.296/2004,éasseguradoodireitodeinscriçãonopresenteConcursoPúblicodesdequeadeficiênciadequesãoportadorassejacompatível
comasatribuiçõesobjetodocargoemprovimento.
3.2.Ocandidato,deveráespecificar,nafichadeinscrição,otipodenecessidadeespecialqueapresenta,onúmerodoCID,e,duranteo
períododeinscrição,encaminharàPLANEJAR,porSEDEX,fazendoconstarnoenvelopeoquesegue,aseguintedocumentação:
a)requerimentocomosdadospessoais:nomecompleto,RG,CPF,cargopretendido,telefone(s)paracontato,detalhamentodosrecursos
necessários(exemplos:provabraileouampliada,saladefácilacessocomrampaounotérreo,ledor,mesaespecialparacadeirante,etc.);
b)relatóriomédicoatestandoaespécie,ograuouníveldadeficiência,comexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificação
InternacionaldeDoença–CID,eacausadadeficiência,inclusiveparaassegurarprevisãodeadaptaçãodasuaprova.
Modelodoenvelope:
ÀPLANEJARCONSULTORIA
CONCURSOPÚBLICO–Editaln°001/2022
PrefeituraMunicipaldeJandaíra
ParticipaçãodePessoaNecessidadesEspeciais
RuaSilveiraMartins,nº27–ConexãoComercial–Sala23,Cabula
41150Ͳ000–SalvadorͲBA

3.3.Paraefeitodosprazosestipuladosno“caput”desteitem,seráconsiderada,conformeocaso,adatadepostagemfixadapelaEmpresa
BrasileiradeCorreioseTelégrafos–ECT–ouadatadoprotocolofirmadopelaPLANEJARCONSULTORIA.
3.4.Ocandidatoquenãoapresentarlaudomédicocontendoasinformaçõesindicadasnoitem3.2.perderáodireitodeconcorreràreserva
devagasreferidanoitem3.1.,aindaquedeclaradatalcondiçãonaFichadeInscrição.
3.5.Arelaçãodoscandidatosquedeclararamserpessoacomnecessidadesespeciaisequetiveramsuainscriçãocomotaldeferida,por
apresentartodasasexigênciasconstantesdositens3.2.,serápublicadaemseparadodarelaçãogeraldoscandidatosinscritosnoConcurso
Públicodequetrataoitem9.6.
3.6.Dadecisãoqueindeferiuainscriçãodocandidatocomopessoacomnecessidadesespeciaispornãoconterosrequisitosformaisexigidos
poresteedital,nãocaberárecurso.
3.7.ApessoacomnecessidadesespeciaisparticiparádoConcursoPúblicoemigualdadedecondiçõescomosdemaiscandidatos,noquese
refereaoconteúdo,àavaliação,aohorário,aolocaldeaplicaçãodasprovaseànotamínimaexigidaparatodososdemaiscandidatos.
3.8.Osdeficientesvisuais(cegos)querequereremprovaemBraille,deverãolevar,nosdiasdeaplicaçãodasprovas,regleteepunção,para
quesuasrespostassejamdadastambémemBraille.
3.9.Aosdeficientesvisuais(amblíopes)quesolicitaremprovaespecialampliada,serãooferecidasprovascomtamanhomáximodeletra
correspondenteacorpo20.
3.10.Ocandidatoportadordedeficiência,sehabilitadoeclassificadonaformadesteEdital,será,antesdesuanomeação,submetidoà
avaliaçãodeumacomissão,nomeadapelaPrefeituraMunicipaldeJandaíra,quedecidirá,deformaterminativa,combasenalegislação
vigentesobreaqualificaçãodocandidatocomoportadordedeficiênciaesobreacompatibilidadedadeficiênciacomasatribuiçõesdocargo,
nãocabendorecursodessadecisão.
3.11.Oscandidatosconsideradosportadoresdedeficiência,sehabilitadoseclassificados,alémdefiguraremnalistageraldeclassificação,
terãoseusnomespublicadosemseparado,porclassificaçãoespecífica.
3.12. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com necessidades especiais, passará a concorrer juntamente com os
candidatosdeamplaconcorrência,observadaarigorosaordemdeclassificação,nãocabendorecursodessadecisão.
3.13.Olaudomédicovalerásomenteparaesteconcursoenãoserádevolvido.


MODELODEATESTADOMÉDICOPARAPESSOACOMNECESSIDADESESPECIAIS

AtestoparafinsdeinscriçãonoConcursoPúblicodaPrefeituraMunicipaldeJandaíraqueoSr(a)__________________________________
éportador(a)dadeficiência_____________________,CIDnº____________,enquadrandoͲseassimnoqueestabeleceoArt.4ºdoDecreto
3.298,de20/12/1999,sendocompatíveladeficiênciaapresentadapelopacientecomasatribuiçõesdocargode_______________________,
disponibilizadonoreferidoConcurso,conformeEdital001/2022.
Data__________________(nãosuperiora60dias)

Nome,assinatura,nºdoCRMdomédicoecarimbo.
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3.14.DOATENDIMENTOESPECIALPARAAREALIZAÇÃODAPROVA

3.14.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá marcar essa opção no formulário de
inscrição,eencaminharorequerimento,preenchidoeindividualizadoemcasodeinscriçãoemmaisdeumafunção,viaSEDEX,postado
impreterivelmenteatéúltimodiadoencerramentodasinscrições,para:

Modelodoenvelope:

ÀPLANEJARCONSULTORIA
CONCURSOPÚBLICO–Editaln°001/2022
PrefeituraMunicipaldeJandaíra
AtendimentoEspecial
RuaSilveiraMartins,nº27–ConexãoComercial–Sala23,CabulaͲ41150Ͳ000–Salvador–BA


acompanhadode:
a)Laudomédico(originaloucópialegíveleautenticadaemcartório),emitidohámenosdeumanocasonãocontiverexpressamentequese
tratadedeficiênciairreversível,quejustifiqueoatendimentoespecialsolicitado;e
b)nocasodetempoadicional,tambémParecerOriginalemitidoporespecialistadaáreadesuadeficiência,atestandoanecessidadede
tempoadicional,conformeLeiFederalnº7.853,de24deoutubrode1989ealterações.
b1) Prezando pela isonomia de tratamento entre os candidatos, por padrão, será concedida 1 (uma) hora adicional a candidatos nessa
situação.
3.14.1.1.CasonãoforapresentadooLaudoMédicoe/ouParecerOriginal,ocandidatonãoterádeferidaasuasolicitação.
3.14.1.2. O candidato que encaminhar a documentação para concorrer à vaga especial para Pessoas com Deficiência e necessitar de
atendimentoespecialpoderáutilizaromesmolaudoparaambosospedidos.Paratanto,poderáenviarambososrequerimentosnomesmo
envelope.Seenviaremenvelopesseparados,oslaudosdecadaenvelopedevemseroriginaisouautenticadosemcartório.
3.14.2. Após período referido no item 3.14.1, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior desde que devidamente
comprovados.
3.14.3. Os pedidos devem ser formalizados por escrito e serão examinados juntamente com o laudo e/ou parecer para verificação das
possibilidades operacionais de atendimento. A solicitação de atendimento especial estará sujeita à análise da legalidade, viabilidade e
razoabilidade do pedido, podendo, ainda, a Comissão do Certame, solicitar ao candidato outras informações e/ou documentação
complementar.
3.14.3.1. O fornecimento do Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) e/ou Parecer Original, por qualquer via, é de
responsabilidadeexclusivadocandidato.
3.14.3.1.1.OMunicípiodeJandaíraeaPlanejarConcursos,nãoseresponsabilizamporqualquertipodeextravioqueimpeçaachegadado
laudooupareceràPlanejarConcursos.
3.14.3.1.2.OLaudoMédico(originaloucópiaautenticadaemcartório)eoParecerOriginalterãovalidadesomenteparaestecertameenão
serãodevolvidos,assimcomonãoserãofornecidascópiasdessesdocumentos.
3.14.4.Acandidataquetivernecessidadedeamamentardurantearealizaçãodasprovasdevesolicitaratendimentoespecialparatalfim
pormeiodorequerimento,sendodispensadaaapresentaçãodelaudo.
3.14.4.1.Nodiadaprova,acandidatadeveráapresentarcertidãodenascimentodacriançaelevarum(a)acompanhante,queficaráemsala
reservadacomacriançaeseráo(a)responsávelpelasuaguarda.
3.14.4.2.Acandidataquenãolevaracompanhantemaiordeidadenãopoderápermanecercomacriançanolocalderealizaçãodasprovas.
3.14.4.3.Acriançanãopoderápermanecerdesacompanhadaderesponsável.
3.14.4.4.Nãohaverácompensaçãodotempodeamamentaçãoemfavordacandidata.
3.14.4.5.ParagarantiraaplicaçãodostermosecondiçõesdesteEdital,acandidata,duranteoperíododeamamentação,seráacompanhada
porFiscal,semapresençadoresponsávelpelaguardadacriança.
3.14.5.Serádivulgada,quandodahomologaçãodasinscrições,arelaçãodecandidatosquetiveramdeferidoouindeferidoopedidode
atendimentoespecialparaarealizaçãodasprovas.
3.14.5.1.OcandidatocujopedidodeatendimentoespecialforindeferidopoderáinterporrecursonoperíododeterminadoporEdital.

4.DASINSCRIÇÕES

4.1.AinscriçãonoConcursoPúblicoimplica,desdelogo,noconhecimentoetácitaaceitaçãodascondiçõesestabelecidasnesteEditaleseus
Anexos,dasquaisocandidatonãopoderáalegardesconhecimento.
4.2.Períododeinscrição:Das08hdodia01/08às23h59mindodia18/08/2022.
4.3.TaxadeInscrição:
4.3.1.CargosdeNívelSuperior–R$110,00(centoedezreais);
4.3.2.CargosdeNívelMédio–R$75,00(setentaecincoreais);
4.3.2.CargosdeNívelFundamental–R$55,00(cinquentaecincoreais);
4.4.OcandidatoaprovadonoConcursoPúblicodequetrataesteEditalsópoderáserinvestidonocargoseatendidasasexigênciasdoitem
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4.5.INSCRIÇÃOPORINTERNET:

(A) AsinscriçõesserãorealizadasviaInternet,noperíodode01deAgostode2022,comohoráriodeencerramentoàs23h59mindodia
18deAgostode2022.
(B) Paraseinscreverocandidatodeverápreencheroformuláriodeinscrição,lereaceitaroconteúdodoEditaletransmitirosdadospela
Internet;
(C) Digitarcorretamenteosdadoscadastraiseaopçãodocargo.Asinformaçõesprestadasnomomentodopreenchimentodoformulário
eletrônicodeinscrição,algumasdelasreproduzidasnoboletodepagamento,sãoderesponsabilidadeúnicadocandidato.
(D) ImprimiroBoletoBancário;
(E) Todososboletosgeradosnapáginaparaopagamentodataxadeinscriçãocontêmosdígitos75691.3292601055noiníciodalinha
digitáveldocódigodebarras.Portanto,érecomendávelqueocandidatosecertifiquedequeocomputadorqueestáutilizandoparaa
inscrição encontraͲse livre de quaisquer vírus ou malwares, tendo em vista a possibilidade de existência de mecanismos malͲ
intencionadosqueadulteramocódigodebarrasdoboletodepagamento,ocasionandoanãoquitaçãodoboletojuntoàPlanejar;
(F) PagarataxadeinscriçãoemqualquerAgênciaBancáriavinculadaaoSistemadeCompensaçãoNacionalcomvencimentonodia19de
Agostode2022.
(G) Asegundaviadoboletobancáriosomenteestarádisponívelparaimpressãoduranteoperíododeinscrição,ficandoindisponívela
partirdas19h00mindodia19deAgostode2022.
(H) Oboletobancárioseráemitidoemnomedorequerenteedeveráserimpresso,parapossibilitaracorretaleituradocódigodebarras,
emimpressoraalaserouajatodetintaeserpagoatéodiadovencimentoneleconstante.
(I) Oscandidatosquenãofizeremdevidamenteopagamentodatarifadeinscriçãoatéadatalimiteparapagamentoprevistanosubitem
(F),nãoserãoconsideradosinscritosnestaSeleçãoPúblicaSimplificado,sendolegítimaadecisãoadministrativadoPlanejarcancelara
inscriçãodecandidatopelorecolhimentoextemporâneodataxa.
(J) Apartirdodia29deAgostode2022,ocandidatodeveráconferir,noendereçoeletrônicowww.planejarconcursos.com.br,seosdados
dainscriçãoefetuadaviaInternetforamrecebidos,eseovalordainscriçãofoipago.Emcasonegativo,ocandidatodeveráentrarem
contatocomaPlanejaratravésdocorreioeletrônicoparaverificaroocorrido.
(K) Asinscriçõessomenteserãoconfirmadasapósacompensaçãodoboletobancário;
(L) APlanejareaPrefeituraMunicipaldeJandaíranãoseresponsabilizamporsolicitaçõesdeinscriçõesviaInternetnãorecebidaspor
motivodeordemtécnicadoscomputadores,falhasdecomunicação,bemcomooutrosfatoresqueimpossibilitematransferênciade
dados.
(M) Nãoseráconcedida,sobnenhumahipótese,devoluçãodaTaxadeInscrição.Damesmaforma,nãoserãoaceitospedidosdeisenção
dopagamentodaTaxadeInscrição,excetoquandotiverdeacordocomoitem4.14.
(N) PagarataxadeinscriçãonasAgênciasBancáriasvinculadasaoSistemadeCompensaçãoNacionalimpreterivelmente,atéadatade
vencimentoconstantenodocumento.

4.6.Ocandidatoparateracessoàsaladaprovadeveráteremmãosumdosseguintesdocumentos:carteiraidentidade(inferiora10anos
dadatadeexpedição),carteiradetrabalho,carteirademotoristacomfoto,carteiradoconselhoprofissional,reservistaoupassaporte.
4.7.Objetivandoevitarônusdesnecessários,ocandidatodeveráorientarͲsenosentidodepagarovalordainscriçãosomenteapóstomar
conhecimentodetodososrequisitosexigidosparaaseleçãopública.
4.8.Nãoserápermitidaatransferênciadovalorpagocomotaxadeinscriçãoparaoutrapessoa,assimcomoatransferênciadainscriçãopara
pessoadiferentedaquelaquearealizou.
4.9.EfetivadaaInscrição,nãoserãoaceitospedidosparaqualqueralteração nafichadeInscrição,bemcomonãohaverádevoluçãoda
importânciapagaatítuloderessarcimentodasdespesascommateriaiseserviçosemhipótesenenhuma.
4.10. Serão canceladas, a qualquer tempo, as inscrições, provas ou nomeação do Candidato, se verificadas falsidade de declaração ou
irregularidadenasprovasoudocumentos.
4.11.Ocandidatoqueseinscreverparamaisdeumcargooucargoenocasoemqueasprovasparaestescargosvenhamaocorrerno
mesmoturno,considerandoͲseodispostodesteEdital,nodiadaprova,deverácompareceraolocalesaladeprovadaopçãoqueprivilegiar
erealizaraprovaaelacorrespondente,sendoconsideradasfaltosasnasdemaisopções.
4.12.Seaqualquertempoforcomprovadopormeioeletrônico,visual,grafológico,dactiloscópico,papiloscópico,posográfico,oumesmo
pormeiodeinvestigaçãoadministrativa,policialoujudicial,terocandidatoutilizadoprocedimentoilícitoalémdasresponsabilidadescivis,
penaiseadministrativas,terásuasprovasanuladaseesteseráautomaticamenteeliminadodaSeleçãoPúblicaSimplificado,perdendotodos
osdireitosdecorrentesdeste.
4.13. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas
reservadasparaoscandidatosportadoresdedeficiênciadeveráinformarsuaopção.

4.14.DASINSCRIÇÕESPARACANDIDATOSECONOMICAMENTEHIPOSSUFICIENTES

4.14.1.Nãohaveráisençãototalouparcialdataxadeinscrição,excetoparaoscandidatosquedeclararemecomprovaremhipossuficiência
derecursosfinanceirosparapagamentodareferidataxa,nostermosdoDecretoFederalnº.6.593,de02deNovembrode2008.
4.14.2.Oscandidatoseconomicamentehipossuficientesdeverãosolicitarsuasinscriçõessomentenos02(dois)primeirosdiasdoperíodo
de inscrição, conforme previsto no Cronograma, e, para tanto, o candidato deverá escolher a opção ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO,
preencheroformuláriogerado(informaçõesobrigatórias)efinalizarsuainscrição.Cadacandidatosópoderápedirisençãode1(uma)taxa
deinscrição,casohajarequerimentodemaisdeumataxadeinscriçãoseráconsideradaaprimeirasolicitação.
4.14.3.Paraarealizaçãodainscriçãocomisençãodopagamentodataxadeinscrição,ocandidatodeverápreenchercumulativamente,os
seguintesrequisitos:

Concurso Público Municipal – Edital 001/2022 – Prefeitura Municipal de Jandaíra – Bahia.

4

4.14.3.1.preenchereassinarDeclaraçãodehipossuficiênciaeconômica,noqualindicaráoNúmerodeIdentificaçãoSocial–NISatribuído
peloCadÚnicodoGovernoFederal;bemcomo,informandoqueémembrodefamíliadebaixarenda,nostermosdoDecretonº.6.135,
de2007,declarandoquecomprovaacondiçãodehipossuficiênciaeconômica,responsabilizandoͲsepeloteordadeclaração,sobaspenas
daleieencaminhardevidamenteassinadoparaocorreioeletrônico:assplanconsultoria@gmail.comjuntocomosseguintesdocumentos:
4.14.3.1.1.declaraçãoemitidapeloCoordenadordosetordeCadastroÚnicodaSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocial,assinadae
carimbadacomdatainferiora30dias,declarandoqueocandidatoécomponentedefamíliahipossuficientederenda.Somenteserão
aceitosCadastramentosrealizadosatéadatadepublicaçãodesteEdital;
4.14.3.1.2.cópiadoRGeCPF;
4.14.3.1.3.comprovantederesidênciaemnomedorequerenteouexcepcionalmenteemnomedopaioudamãe(contaatualizadadeluz,
deágua,detelefonefixo);
4.14.4. A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos será disponibilizada na internet, no endereço eletrônico
www.planejarconcursos.com.br,nodia08deAgostode2022.
4.14.5.Arelaçãodoscandidatoscompedidosdeisençãoindeferidos,contendoosrespectivosmotivosdoindeferimentoserádivulgada,na
internet,noendereçoeletrônicowww.planejarconcursos.com.br,simultaneamenteàdivulgaçãodospedidosdeisençãodeferidos.
4.14.6.Oscandidatosquenãotiveremseupedidodeisençãodepagamentodetaxadeinscriçãodeferidopoderãoparticipardopresente
certame,desdequeefetuem,atéoúltimodiadasinscrições,opagamentodataxaesigamtodasasdemaisdeterminaçõesdesteedital.
4.14.7.Nãoseráconcedidaisençãodepagamentodetaxadeinscriçãoaocandidatoque:
4.14.7.1.omitirinformaçõese/outornáͲlasinverídicas;
4.14.7.2.fraudare/oufalsificardocumentação;
4.14.7.3.nãoobservaraforma,oprazoeoshoráriosestabelecidosnocronogramadesteedital;
4.14.7.4.nãopossuaoNIS(NúmerodeIdentificaçãoSocial)jáidentificadoeconfirmadonabasededadosdoCadÚnico,nadatadasua
inscrição;
4.14.7.5.quenãocontenhainformaçõessuficientesparaacorretaidentificaçãodocandidatonabasededadosdoÓrgãoGestordoCadÚnico.
4.14.8.Nãoserãoaceitospedidosdeisençãodopagamentodataxadeinscriçãoviafax,postal,correioeletrônicoouextemporâneo.
4.14.9.Serádesconsideradoopedidodeisençãodopagamentodataxadeinscriçãodecandidatoque,simultaneamente,tenhaefetuado
opagamentodataxadeinscrição.
4.14.10.Nãoserãoacatadospedidosdeisençãodopagamentodataxadeinscriçãoparacandidatosquenãopreenchamascondiçõespara
suaconcessão,sejaqualforomotivoalegado.
4.14.11.AsinformaçõesprestadasnoFormuláriodeInscrição,referentesàisençãodopagamentodataxadeinscrição,serãodeinteira
responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua
eliminaçãodoconcurso,aplicandoͲse,ainda,odispostonoparágrafoúnicodoart.10doDecretonº83.936,de06desetembrode1979.
4.14.12.AComissãoFiscalizadoradoConcursoPúblicoconsultaráoórgãogestordoCadÚnicoeórgãospúblicosmunicipais,estaduaise
federaisparaverificaraveracidadedasinformaçõesprestadaspelocandidato.
4.14.13. As pessoas economicamente hipossuficientes participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatosnoqueserefereaoconteúdodasprovas,avaliaçãoecritériosdeaprovação,aohorárioelocaldeaplicaçãodasprovaseànota
mínimaexigidaparatodososdemaiscandidatos.
4.14.14.ÉdeinteiraresponsabilidadedocandidatoacompanharaspublicaçõesdetodososatosconcernentesaoConcursosPúblicosque
serãodivulgadasnositewww.planejarconcursos.com.br.APlanejarConsultorianãoseresponsabilizaporinformaçõespostadasemoutros
sites.

5.DACONFIRMAÇÃODAINSCRIÇÃO

5.1.Asinscriçõesefetuadasdeacordocomodispostonoitem4.desteEditalserãohomologadaspelaPLANEJAR,significandotalatoqueo
candidatoestáhabilitadoparaparticipardoConcursoPúblico.
5.2. A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada na página do concurso no endereço eletrônico
www.planejarconcursos.com.br,emdataprevistanocronogramaexistentenoManualdoCandidato.
5.3.Comoatodecadastramentodesuainscrição,mesmoqueessanãosejavalidadanostermosdosubitem5.2.desteEdital,paraqueseja
atendidoaosprincípiosdapublicidadeetransparênciadaadministraçãopública,ocandidatoautorizaàPLANEJAR,naformaestabelecida
noart.7º,IdaLein.º13.709/2018(LeiGeraldeProteçãodeDadosPessoaisͲLGPD),arealizartodasasoperaçõesdecoleta,recepção,
classificação,utilização,acesso,reprodução,transmissão,processamento,arquivamento,armazenamento,eliminação,avaliaçãooucontrole
dainformação,modificação,comunicação,transferência,difusãoouextraçãodeseusdadospessoaise/oudedadospessoaissensíveisque
foremcoletados.
5.3.1. Além dos tratamentos acima autorizados, com fundamento no art. 7º, §4 da LGPD, a PLANEJAR poderá dar aos dados coletados
tratamentosespeciaisde:
a)transmissãoaoórgãorealizadordapresenteseleçãopública,aoMinistérioPúblicoEstadual,aoMinistérioPúblicoFederal,aoTribunalde
ContasdoEstadoouàAutoridadePolicial;
b) publicação na imprensa oficial e/ou jornal de grande circulação, de atos administrativos normativos e informadores editados no
processamentodopresenteSeleçãoPúblicaquecontenhamdadoscoletadosdocandidato;
c)divulgaçãodosatosquetrataaalínea“b”emseuportaldeinternet;
d)afixaçãonasunidadesdeaplicaçãodeprovas,relatóriosdeidentificaçãocontendodadospessoaiscoletados.
5.4. Será publicado as informações referentes à data, horário, tempo de duração e local de realização das Provas Objetiva (nome do
estabelecimento,endereçoesala),cargoparaoqualconcorreetipodevagaescolhidapelocandidato(vagadeamplaconcorrênciaouvaga
reservadaparacandidatoscomdeficiência),assimcomoasorientaçõespararealizaçãodaprova,estarãodisponíveisnoperíodoinformado
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nocronogramaexistentenoManualdoCandidatoounapáginadoconcursonoendereçoeletrônicowww.planejarconcursos.com.br.
5.5.Errosreferentesanome,documentodeidentidadeoudatadenascimento,deverãosercomunicadosapenasnodiaderealizaçãoda
prova,nasaladeprova,juntoaofiscal.
5.6. Não é necessária a apresentação, no dia de realização da prova, de documento que comprove a localização do candidato no
estabelecimentoderealizaçãodeprova,bastandoqueomesmosedirijaaolocaldesignadoportandodocumentodeidentificaçãooriginal
comfotografia.
5.7.Éderesponsabilidadedocandidatoaobtençãodeinformaçõesreferentesàrealizaçãodaprova.
5.8.Ocandidatonãopoderáalegardesconhecimentodolocaldaprovacomojustificativadesuaausência.Onãocomparecimentoàprova,
qualquerquesejaomotivo,seráconsideradocomodesistênciadocandidato,eresultaráemsuaeliminaçãodoConcursoPúblico.

6.DAPROVAOBJETIVA

6.1.Ocandidatosomentefaráaprovasemunidodeumdosdocumentosexigidonoatodainscrição,conformeitem4.6.
6.2. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolos ou quaisquer outros documentos de
identificaçãodiferentesdosacimaestabelecidos.
6.3.Nãoserãoaceitoscomodocumentosdeidentidade:certidõesdenascimento,CPF,títuloseleitorais,carteirasdemotorista(modelo
antigo),carteirasdeestudante,carteirasfuncionaissemvalordeidentidadenemdocumentosilegíveis,nãoͲidentificáveise/oudanificados.
Osdocumentosdeverãoestaremperfeitascondições,deformaapermitir,comclareza,aidentificaçãodocandidato.
6.4.Casoocandidatoestejaimpossibilitadodeapresentar,nodiaderealizaçãodasprovas,documentodeidentidadeoriginal,pormotivo
deperda,roubooufurto,deveráserapresentadodocumentoqueatesteoregistrodaocorrênciaemórgãopolicial,expedidohá,nomáximo,
30(trinta)dias,ocasiãoemqueserásubmetidoàidentificaçãoespecial,compreendendocoletadedados,deassinaturasedeimpressão
digitalemformuláriopróprio.
6.5.Aidentificaçãoespecialseráexigida,também,aocandidatocujodocumentodeidentificaçãoapresentedúvidasrelativasàfisionomia
ouàassinaturadoportador.
6.6.Porocasiãodarealizaçãodasprovas,ocandidatoquenãoapresentardocumentodeidentidadeoriginal,naformadefinidanosubitem
4.6desteedital,nãopoderáfazerasprovaseseráautomaticamenteeliminadodoConcursoPúblico.
6.7.AsprovasserãorealizadasnomunicípiodeJandaíra/BA,nadataprovávelde18deSetembrode2022(domingo),comhorárioelocala
seremdefinidosepublicadosnoQuadrodeAvisosdaPrefeituraMunicipaldeJandaíra,noQuadrodeAvisosdaCâmaraMunicipaldeJandaíra
eatravésdaInternetnoendereçoeletrônicowww.planejarconcursos.com.br.Ocandidatodeveráapartirdodia08deSetembrode2022,
obterinformaçõesquantoaolocaldaprova.Éderesponsabilidadeexclusivadocandidatoàidentificaçãocorretadadata,localehoráriode
realizaçãodasprovas.Érecomendável,ainda,visitarcomantecedênciaolocalderealizaçãodarespectivaprova.Emcasodenecessidadea
PlanejareaComissãoFiscalizadoradoConcursopoderápreverapossibilidadedeoutrolocaldeprovaemmunicípiosvizinhos.
6.7.1.EmrazãodapandemiamundialprovocadapelovírusSarsͲCoVͲ2,oEditaldequetrataosubitem6.7.poderátrazerregrasespecíficas
paraatenderasrecomendaçõesdasautoridadessanitáriasedesaúde,emespecialosdecretosexpedidospelasautoridadesdoEstadoda
BahiaedosMunicípiosondeserãoaplicadasasprovasobjetivas;
6.7.2.Ressaltamosqueosportõesdoslocaisdasprovasobjetivasserãofechadosàs07:50(setehorasecinquentaminutos)paraasprovas
realizadas no período da manhã e às 13:50(treze horas e cinquenta minutos)para as provas realizadas no período da tarde, se houver
necessidadede02turnos.Nãoserápermitidaaentradadecandidatosretardatáriosapósofechamentodosportões.
6.8APrefeituraMunicipaldeJandaíraeaPLANEJARnãoseresponsabilizarãoporeventuaiscoincidênciasdedatasehoráriosdeprovase
quaisqueroutrasatividades.
6.9.AEmpresaeaPrefeituraMunicipalnãoenviam,comocomplemento,àsinformaçõescitadasnoitemanterior,éobrigaçãodocandidato
observarosCOMUNICADOSaseremdivulgados.
6.10.Nãoserãodadas,portelefone,informaçõesarespeitodelocalehoráriodaprova,nemdogabaritoedoresultado.
6.11.Ocandidatodeverácompareceraolocaldesignadoparaarealizaçãodasprovascomantecedênciamínimade30(trinta)minutosdo
horáriofixadoparaoseuinício,munidodecanetaesferográficadetintaazuloupretafabricadaemmaterialtransparente,documentode
identificaçãooriginaléINDISPENSÁVEL.
6.12.OcandidatodeveráobservaratentamenteoEditaldepublicaçãoespecificandooshorárioselocaisderealizaçãodasprovas,inclusive
estandoatentoquantoàpossibilidadedaexistênciadeendereçossimilarese/ouhomônimos.
6.13.Ocandidatodeveráassinaralistadepresençadeacordocomoqueconstanoseudocumentodeidentificação,vedadaaaposiçãode
rubrica.
6.14.Nãoserápermitidaaentradadecandidatos,sobqualquerpretexto,apósofechamentodosportões.
6.15.Nãohaverásegundachamadaparaasprovas.Onãocomparecimentosejaqualforomotivoquetenhadeterminadoaausênciado
candidato,implicaránasuaeliminaçãoautomática.
6.16FicavedadooingressonolocaldasprovasdepessoasestranhasaoConcursoPúblico.Éexpressamenteproibidofumarduranteaprova.
6.17.Naocorrênciadeeventuaiserrosdedigitaçãodenome,númerodedocumentodeidentidade,datadenascimentoetc,ocandidato
deverásolicitaraofiscaldeclasseadevidacorreçãonodiadaprova,queseráconstadoemAta.
6.18.Otempodeduraçãodaprovaseráde03:30(trêshorasetrintaminutos).Nãohaveráporqualquermotivo,prorrogaçãodotempo
previstoparaaaplicaçãodasprovas.Nãohaverá,nasaladeprovas,marcadordetempoindividual,umavezqueotempodeinícioetérmino
da prova será determinado pelo fiscal de sala, conforme estabelecido no Edital de Convocação da Prova Objetiva, dando tratamento
isonômicoatodososcandidatospresentes.
6.19.OcandidatoqueporventurasentirͲsemaldurantearealizaçãodasprovas,poderáinterrompêͲlasatéqueserestabeleça,nopróprio
localderealizaçãodasprovas.Casoocandidatonãoserestabeleçaemtempohábilparaterminarsuaprovadentrodohorárioestabelecido,
estaráeliminadodoConcursoPúblico.
6.20. A candidata que tiver necessidadede amamentar durante a realização das provas, deverá requerer essedireito, até 72 horas que
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antecedeaprova,bemcomo,deveránodiadaaplicaçãodaprova,levaracompanhantequeficaráemsalareservadaparaessafinalidadee
seráresponsávelpelaguardadacriança.
6.21.ApósresolvertodasasQuestõesdaprova,ocandidatodeverámarcarsuasrespostas,comcanetaesferográficadetintaazuloupreta
fabricadaemmaterialtransparente,naFolhadeRespostasÓptica,ondeserãodesuainteiraresponsabilidade:
6.21.1. O preenchimento correto das bolhas ópticas, que deverão ser preenchidas conforme as instruções específicas no Caderno de
Questões,contidastambémnaprópriaFolha.
6.21.2.OsprejuízosadvindosdasmarcaçõesfeitasincorretamentenaFolhadeRespostasÓptica,sendoconsideradasmarcaçõesincorretas:
duplamarcação,marcaçãorasurada,marcaçãoemendada,camposdemarcaçãonãopreenchidosintegralmente,marcaçãoultrapassandoo
campodeterminadoemarcaçãoquenãosejafeitacomcanetaesferográficadetintapretaouazul.
6.22.Osfiscaisdasalanãoestãoautorizadosafazerretificaçõesdequalquernaturezanasinstruçõesounoenunciadodasquestõesda
prova.Seoprópriocoordenadordeprédio,reconhecidoporumdísticobemvisível,nãopercorrerpessoalmenteassalas,avisandosobre
algumaalteração,ocandidatonãodeveráfazernadaquecontrarieoqueespecificaoseucadernodeprovas.Ocandidatoquedesejarfazer
consideraçõesarespeitodaaplicaçãodeveráconsignáͲlasemAtadeSala,paraposterioravaliação
6.23. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da coordenação de aplicação destas informações
referentesaoseuconteúdoe/ouaoscritériosdeavaliaçãoedeclassificação.
6.24.ÀcritériodaPLANEJAR,poderá,emcasofortuitooudeforçamaior,serconcedidatolerâncianohoráriodefechamentodosportões.
6.25.APLANEJARpoderáutilizarsala(s)extra(s)noslocaisdeaplicaçãodaprovaobjetiva,alocandoouremanejandocandidatosparaessa(s)
conformeasnecessidades.
6.26.Ocandidatoserásubmetidoàidentificaçãoespecialcasoseudocumentooficialdeidentidadeapresentedúvidasquantoàfisionomia
ouassinatura.
6.27. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação dos candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras,
aparelhoseletrônicos(bip,telefonecelular,receptor,gravador)eoutrosequipamentossimilares,livros,anotações,impressos.
6.28.Ocandidatoteráporobrigatoriedadeaoentrarnasalaparafazersuaprova,desligaroseutelefonecelulareremoverabateria.
Qualquersomgeradopeloaparelhonohoráriodaprovaimplicaránaeliminaçãodocandidato,omesmoseráordenadoaseretirarda
salapelofiscal.
6.28.1.AntesdeentrarnasalavocêreceberáumenvelopeportaͲobjetosparaguardartodosositens“proibidos”.Guardeoenvelopeabaixo
dacarteira,comeletrônicosdesligados.
6.29.MotivaráaeliminaçãodocandidatodaSeleçãoPública,semprejuízodassançõespenaiscabíveis,aburlaouatentativadeburlaa
quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas a seleção pública, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às
instruçõesconstantesdaprova.
6.30.SeráexcluídodaSeleçãoPúblicaocandidatoque:
6.30.1.ApresentarͲseapósohorárioestabelecido,inadmitindoͲsequalquertolerância;
6.30.2.Nãocompareceràsprovas,sejaqualforomotivoalegado;
6.30.3.Nãoapresentardocumentooficialqueoidentifique;
6.30.4.AusentarͲsedasaladeprovassemoacompanhamentodofiscal;
6.30.5.AusentarͲsedolocaldeprovaantesdedecorridaumahoradeiníciodamesma;
6.30.6.AusentarͲsedasaladeprovaslevandoaFolhadeRespostas;
6.30.7.Lançarmãodemeiosilícitosparaaexecuçãodasprovas;
6.30.8.ForsurpreendidoemcomunicaçãocomoutraspessoasouutilizandoͲsedelivro,anotação,impressooumáquinacalculadora,ou
qualqueroutroardilparafraudaraseleçãopública;
6.30.9.Perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhos,incorrendoemcomportamentoindevido.
6.30.10.RecusarͲseadeixarolocaldeprovaquandodoseutérmino.
6.31.APLANEJARnãoseresponsabilizaráporperdasouextraviosdeobjetosoudeequipamentoseletrônicosocorridosdurantearealização
dasprovas,nempordanosnelescausados.
6.32.Aotérminodaprovaocandidatodeverádevolveraofiscal,oCadernodeQuestõeseoCartãoͲRespostaDEVIDAMENTEASSINADO,
esclarecendoqueporrazõesdesegurança,aPLANEJARforneceráexemplaresdosCadernosdeQuestõesaoscandidatos,somentecomo
decursode02(duas)horase30(trinta)minutosdoiníciodaprova.Oscandidatosquenãopuderemesperarohorárioestipuladosópoderão
ter acesso aos cadernos de questões em até 48 horas após sua aplicação, através de requerimento de solicitação à Comissão Especial
MunicipaldaSeleçãoPública.Ostrêsúltimoscandidatosdeverãopermanecernasaladeprovaesomentepoderãosairjuntosdorecinto.Os
cadernosdequestõesficarãodisponibilizadosimpreterivelmentenoperíodode02(dois)diasúteis.DecorridoesteperíodoosCadernos
serãoincinerados.
6.33.Apósotérminoda(s)prova(s),ocandidatodeverádeixarimediatamenteasdependênciasdoprédioescolar,sendoterminantemente
proibidodefazercontatocomcandidatosqueaindanãoterminarama(s)prova(s),sobpenadeserexcluídodoConcursoPúblico.
6.34.Aavaliaçãodaprovaserárealizadaporsistemaeletrônicodeprocessamentodedados,consideradosparaesseefeito,exclusivamente,
asrespostastransferidasparaoCartãoͲResposta.
6.35. Aos portadores de deficiência serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender das necessidades específicas, conforme
solicitaçãoespecificanoitemcabendoàcoordenaçãodoConcursoPúblicoocumprimentodasdemaiscondiçõesdoEdital.
6.36.OGabaritoparaconferênciadodesempenhodoscandidatosserádivulgadopelaPrefeituraMunicipalatéo2º(segundo)diaútilapós
arealizaçãodarespectivaprova.
6.37.ÉderesponsabilidadedoCandidatoentregaroCartãoͲRespostaaofiscalantesdesairdasaladeprovas,paradevidaconferência.Caso
nãosejadevolvidoocandidatoestarásumariamenteeliminadodoConcursoPúblico,semdireitoarecursooureclamaçãoposterior.
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7.DAPROVADETÍTULOS

7.1.Aoscandidatosquesehabilitaremcommédiamínimade50%deacertosdaprovadeconhecimentos,seráfacultadaaprovadetítulos
comcaráterclassificatório;
7.2. Somente será avaliado os títulos dos candidatos habilitados com 50% de acertos da Prova Objetiva. Os títulos serão entregues
“EXCLUSIVAMENTE”nodia18deSetembrode2022,namesmadatadarealizaçãodaprovaobjetiva,conformedescriçãoaseguir:
7.2.1.OstítulosserãoentreguesaserdefinidopeloEditaldeConvocaçãodaProvaObjetiva,ondeserãoprotocoladospormembrodaEquipe
TécnicadaEmpresaPlanejarConsultoria.SomenteserárecebidoeexaminadoquandoentreguesemenvelopedevidamenteIDENTIFICADO
eLACRADO.
7.2.2.OtempodeserviçoserácomprovadomedianteapresentaçãodecópiadeCTPSacrescidadedeclaraçãodoórgãoouempresa,ou,no
casodeservidorpúblicodecertidãodetempodeserviço,ambosemitidaspelosetorpessoalouequivalente,conformeanomenclaturado
cargoqueconcorre;
7.2.3.Acomprovaçãodeexperiênciaprofissionaldedeclaraçãodoempregadoremqueconsteclaramenteadescriçãodoserviçoeonível
dedesempenhonaáreadeatuação,conformeanomenclaturadocargoqueconcorre;
7.2.4.Nãoserácomputadocomoexperiênciaprofissional,otempodeestágiooumonitora;
7.2.5.Tododocumentoapresentadoparafinsdecomprovaçãodeexperiênciaprofissionaldeveráseremitidopelaautoridadecompetentee
conteroperíododoinícioetérminodotrabalhorealizado;


MODELODADECLARAÇÃODETEMPODESERVIÇO.

PAPELTIMBRADOCOMIDENTIFICAÇÃOECNPJDAEMPRESA

Declaramosparafinsprevistosemlei,queosr___________________________________(NOMEDOCANDIDATO),CPF
Nº_________________________,trabalhounafunçãode____________________________(NOMENCLATURADOCARGO)no
períodode____/____/____a____/____/____.Peloquefirmoopresentesobaspenasdalei.
Localedata.
ASSINATURASOBREOCARIMBODEIDENTIFICAÇÃO


7.3.Somenteserácomprovadaaexperiênciaematividadescorrelatasàsdocargoparaoqualocandidatoestáconcorrendo;
7.3.1.Aspontuaçõesdeexperiênciasãoindependentesporanotrabalhado,ouseja,nãosãocumulativas;
7.3.2. A pontuação só será atribuída ao período de um semestre completo, assim compreendido 06 (seis) meses de efetiva atividade
profissionalnamesmafunção.Períodosinferioresa06(seis)mesescompletosnãoserãopontuados;
7.3.3.AProvadeTítulostemcarátermeramenteclassificatório,comanexaçãodospontosdastabelasabaixoànotadaprovaobjetiva;

ParaoscargosdeNívelSuperior,ProfessoresNívelIeProfessorNívelEspecial
Item

TÍTULO

Pontos
Títulos

Máximode
Pontuação
poritem

A

Certificadodecursodeespecialização,emníveldepósͲgraduação,comcargahoráriamínimade
360horas,naáreaespecíficaqueconcorre.

1,0

2,0

B

Diploma, devidamente registrado, de curso de pósͲgraduação, em nível de mestrado (título de
mestre)naáreaespecíficaqueconcorre.

1,5

1,5

C

Diploma,devidamenteregistrado,decursodepósͲgraduação,emníveldedoutorado(títulode
doutor)naáreaespecíficaqueconcorre.

2,5

2,5

D

Experiência Profissional em Serviço Público ou na iniciativa privada, estando relacionado 0,5pontoa
diretamentecomamesmanomenclaturadocargoaqueconcorre,atéolimitede04(quatro) cada06
anosparaefeitodepontuação,desdequecomprovadadeacordocomitem7.1eseussubitens. (seis)meses

4,0


7.4.Aexperiênciaprofissionaldoscandidatosdeverápossuirrelaçãodiretacomocargoaserprovido.
7.5.Todososcandidatosdeverãoapresentarnodiaaprazadoostítulos,inclusive,osdocumentosrelativosaexperiênciaprofissional,ainda
que mantenham vínculo funcional com o Município de Jandaíra, sendo vedado o suprimento da omissão pela banca examinadora. A
declaraçãodeveráconterafunçãodesempenhadaerespectivoperíodo,dia,mêseano.(noperíodode___/___/___a___/___/___).
7.6.Osdocumentosdeverãoserapresentadosemfotocópiasautenticadas.Nãoserãoaceitosprotocolosdosdocumentos.
7.7.Ocandidatosomentepoderáobteratéomáximode10(dez)pontosemtítulos,sendodesprezadaapontuaçãosuperioraestenúmero.
7.8.Apósoprazonãoserãoaceitospedidosdeinclusãodetítulossobqualquerhipóteseoualegação.
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8.DOSRECURSOS

8.1.Serãoadmitidosrecursosquanto:

8.1.1.aoindeferimentodasinscriçõesparaconcorrernacondiçãodepessoacomdeficiência;
8.1.2.aoindeferimentodasolicitaçãodeatendimentoespecialpararealizaçãodasprovas;
8.1.3.aoindeferimentodasinscrições;
8.1.4.aogabaritodaProvaObjetiva;
8.1.5.àsnotasprovisóriasdaProvaObjetivaedaProvaTítulos;

8.2.Osrecursosdeverãoserinterpostosnoprazodedoisdiasúteisapósaocorrênciadoeventoquelhesdercausa,conformeestabelecido
noCronogramadesteEdital.
8.2.1.Somenteserãoconsideradososrecursosinterpostosnoprazoestipuladoparaafaseaquesereferem.
8.2.2.Nãoserãoaceitososrecursosinterpostosemprazodestinadoaeventodiversodoquestionado.
8.3.OsrecursosdeverãoserinterpostosexclusivamentepelaInternet,deacordocomomodelodeformulárioderecursosdisponívelnosite
www.planejarconcursos.com.br.
8.4.SomenteserãoapreciadososrecursosinterpostosetransmitidosconformeasinstruçõescontidasnesteEditalenoendereçoeletrônico
daPLANEJAR(www.planejarconcursos.com.br).
8.5.APLANEJARnãoseresponsabilizaporrecursosnãorecebidospormotivodeordemtécnicadoscomputadores,falhadecomunicação,
congestionamentodaslinhasdecomunicação,faltadeenergiaelétrica,bemcomooutrosfatoresdeordemtécnicaqueimpossibilitema
transferênciadedados.
8.6.Ocandidatodeveráserclaro,consistenteeobjetivoemseupleito.
8.7.NãoserãoaceitosrecursosinterpostosporfacͲsímile(fax),telex,telegramaououtromeioquenãosejaoespecificadonesteEdital.
8.8.Ogabaritodivulgadopoderáseralterado,emfunçãodosrecursosinterpostos,easprovasserãocorrigidasdeacordocomogabarito
oficialdefinitivo.
8.9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova,
independentementedeformulaçãoderecurso.
8.10.Naocorrênciadodispostonoitem8.14e/ouemcasodeprovimentoderecursopoderáocorreraeliminaçãodecandidatoquenão
obtiveranotamínimaexigidaparaaprova.
8.11.Serãoindeferidososrecursos:

8.11.1.cujoteordesrespeiteaBancaExaminadora;
8.11.2.queestejamemdesacordocomasespecificaçõescontidasnesteCapítulo;
8.11.3.cujafundamentaçãonãocorrespondaàquestãorecursada;
8.11.4.semfundamentaçãoe/oucomfundamentaçãoinconsistente,incoerenteouosintempestivos;
8.11.5.apresentadoemconjuntocomoutroscandidatos,istoé,recursocoletivo;
8.11.6.encaminhadospormeiodaImprensae/oude“redessociaisonline”.

8.12.AdmitirͲseͲáumúnicorecursoporcandidatoparacadaeventoreferidonoitem8.1desteCapítulo,devidamentefundamentado,sendo
desconsideradorecursodeigualteor.
8.13.Oresultadodosrecursos,assimcomoasalteraçõesdegabaritosdasprovasobjetivaseasalteraçõesdasnotaspreliminaresdaprova
objetivaetítulos,quevieremaocorrerapósjulgamentodosrecursos,estaráàdisposiçãodoscandidatosnapáginadoConcursonoendereço
eletrônicowww.planejarconcursos.com.bremperíodoinformadonoeditaldeconvocação.
8.14.Asnotasobtidasporintermédiodojulgamentodorecursoimpetradocontraoresultadopreliminardaprovaobjetivaedaavaliação
detítulospoderãopermanecerinalteradas,sofreracréscimosouatémesmoreduções,emrelaçãoànotadivulgadapreliminarmente.
8.15.ABancaExaminadoraconstituiúltimainstânciapararecurso,sendosoberanaemsuasdecisões,razãopelaqualnãocaberãorecursos
adicionais.
8.16.Aeliminaçãodocandidatoemrazãodenãocomparecimentoàprovaouasuaexpulsãodasaladeprovaemrazãodecomportamento
indevido,nãopoderáserobjetoderecurso.

9.DOCONCURSOPÚBLICO

9.1.Oconcursoserárealizadoemduasetapas:ProvaObjetiva/ProvadeTítuloseCursodeFormaçãoconstarádosseguintesprocedimentos:
9.1.1.TodososcandidatosserãosubmetidosaumaProvaObjetivadeConhecimentos,deacordocomocargo,aqualconstarádequestões
objetivasdemúltiplaescolha,com05(cinco)alternativas(A,B,C,DeE)pararesposta,sendoadotada,parafinsdecorreção,umaúnica
respostacorretaporquestão.
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9.1.2.AProvaObjetivaseráelaboradadeacordocomosconteúdosconstantesdoProgramaque,paratodososefeitoslegais,integramo
Edital.Nãohaveráindicaçãodebibliografia.
9.1.3.DasQuestões:

Prova
Escolaridade
Questões
Peso
Nota
Português
10
ConhecimentosInformática
07
2,0
60,0
NívelSuperior
ConhecimentosGerais/Atualidades
07
40questões)
ConhecimentosdaHistóriaeGeografiadeJandaíra
06
ConhecimentosEspecíficos
10
3,0
30,0

Prova
Escolaridade
Questões
Peso
Nota
Português
10
Matemática
05
2,0
60,0
ConhecimentosInformática
05
Professores
(40questões)
ConhecimentosGerais/Atualidades
05
ConhecimentosdaHistóriaeGeografiadeJandaíra
05
ConhecimentosEspecíficos
10
3,0
30,0

Prova
Escolaridade
Questões
Peso
Nota
Português
10
Matemática
05
2,0
60,0
ConhecimentosInformática
05
NívelMédio/Técnico
(40questões)
ConhecimentosGerais/Atualidades
05
ConhecimentosdaHistóriaeGeografiadeJandaíra
05
ConhecimentosEspecíficos
10
4,0
40,0

Prova
Escolaridade
Questões
Peso
Nota
Português
07
Matemática
05
3,0
66,0
NívelFundamental
ConhecimentosGerais/Atualidades
05
(30questões)
ConhecimentosdaHistóriaeGeografiadeJandaíra
05
ConhecimentosEspecíficos
08
4,25
34,0

9.1.4.Seráavaliadanaescalade0(zero)a90(noventa)pontosparaosdeNívelSuperioreProfessoresenaescalade0(zero)a100(cem)
pontostodosoutroscargos.
9.1.5.Somenteserãoclassificadososcandidatosqueobtiveremnotaigualousuperiora50%(cinquentaporcento)deacertosdototalda
prova,nãohavendopossibilidadedeaproximaçãodenotas.
9.2.Anotafinaldocandidato,paraoscargoscomavaliaçãodetítulos,serácalculada,considerandoͲsequeNFéanotafinaleNOéanota
daProvaObjetivaeNTanotadaAvaliaçãodosTítulos,daseguinteforma:
NF=NO+NT
9.2.1.Anotafinaldocandidato,paraoscargosquenãoparticipamdaetapadaavaliaçãodetítulos,seráanotadaProvaObjetiva.
9.3.AProvaPráticaserárealizadaparaoscandidatosaoscargosdeMotoristaseOperadordeMáquinasnãoeliminadonaProvaObjetivade
ConhecimentosecujaclassificaçãosejacorrespondenteaatéCINCOVEZESonúmerodasvagasprevistasparaosreferidoscargos.AProva
Práticaéeliminatóriaevaleráde0/100pontos.
9.3.1.Asprovaspráticastêmoobjetivodeavaliaraaptidãodocandidatoparaoexercíciodasatividadesinerentesàfunção.
9.3.2.AnotafinaldoscandidatosparaoscargosdeMotoristas/OperadordeMáquinasserácalculada,considerandoͲsequeNFéanotafinal
eNOéanotadaProvaObjetivaeNPanotadaAvaliaçãoPrática,daseguinteforma:NF=NO+NP/2.
9.3.3.Somenteserãoaprovadososcandidatosqueobtiveremnotaigualousuperiora50%(cinquentaporcento)dototaldaProvaPrática.
9.4.Aclassificaçãofinaldoscandidatosseráobtidaatravésdasomadosescoresbrutosdecadaprova,convertidosemnotasesomadasas
notasnaapuraçãofinal.
9.5.Serãoconsideradosaprovadosnoconcursooscandidatosqueprestaramasprovasprevistasparaoscargosaosquaisconcorreramque
nãotenhamsidoeliminadosequetenhamsidoclassificadosemclassificaçãodecrescenteecorrespondenteaonúmerodasvagasoferecidas
paracadacargo.
9.6.Nahipótesedeigualdadedepontos,parafinsdeclassificação:
9.6.1.Oprimeirocritériodedesempatenesteconcursopúblicoseráaidade,dandoͲsepreferênciaaocandidatodeidademaiselevada
oumaisidoso(ParágrafoÚnicodoArt.27daLeiFederalN°10.741de1°deDezembrode2003–EstatutodoIdoso).Persistindo
oempate,terápreferênciasucessivamenteocandidatoque:
9.6.2.ObtivermaiorpontuaçãonasquestõesdeConhecimentosEspecíficos;
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9.6.3.Obtivermaiorpontuaçãonasquestõesdematemática;
9.6.4.SorteioPúblicorealizadopelaComissãoEspecialdoConcurso,comapresençadoscandidatosempatados.
9.7.AComissãoOrganizadoradoConcursopublicaráosresultadosporafixaçãonoquadrodeavisosdaPrefeituraMunicipaldeJandaírae/ou
publicaçãoemjornaiseoutrosmeiosdecomunicação.
9.8.Oscandidatoshabilitadosportadoresdedeficiênciafísicaserãorelacionadosseparadamente.
9.9.Casonãohajacandidatosportadoresdedeficiênciaaprovados,avagareservadaserádestinadaaorestantedoscandidatos,deacordo
comaordemdeclassificação.
10.DASDISPOSIÇÕESGERAIS

10.1.OcandidatopoderáobterinformaçõeseorientaçõessobreoConcursotaiscomoEditais,ManualdoCandidato,processodeinscrição,
localdeprova,gabaritos,resultadosdasprovas,resultadosdosrecursos,cronograma,eresultadofinalnapáginadoconcursonoendereço
eletrônicowww.planejarconcursos.com.br.
10.2.Nãoseráfornecidoqualquerdocumentocomprobatóriodeaprovaçãoouclassificaçãodocandidato,valendoparaessefimapublicação
naimprensaoficial.
10.3.SeráconsideradaalegislaçãoatualizadaatéadatadepublicaçãodesteEdital,bemcomoalteraçõesemdispositivoslegaisenormativos
atéestadatanaavaliaçãonaprovaobjetiva.
10.4.OprazodevalidadedoConcursoseráde2(dois)anos,podendoserprorrogadopormais2(dois)anos,contadoapartirdadatade
homologaçãodoresultadofinal.
10.5.Todasasinformaçõesrelativasàposse,apósapublicaçãodoresultadofinal,deverãoserobtidasnasededaPrefeituraMunicipalde
Jandaíra,naSecretariaMunicipaldeAdministração.
10.6.OscandidatosaprovadoseclassificadosnesteConcursodevemmanteratualizadosseusendereçosjuntoàSecretariaMunicipalde
AdministraçãodaPrefeituraMunicipaldeJandaíra.
10.7.OscasosomissosserãoresolvidosconjuntamentepelaPrefeituraMunicipaldeJandaíraepelaPLANEJARnoquetangeàrealização
desteConcurso.
10.8. Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação pertinente, ao candidato convocado paraposse, nãoserápermitido o adiamento,
sendoeliminadodoConcursoocandidatoque,porqualquermotivo,nãotomarpossequandoconvocado.
10.9.DecairádodireitodeimpugnarostemosdesteEditaldeConcursoPúblico,peranteaadministração,ocandidatoquenãoofizeratéo
segundodiaútil,apósoencerramentodasinscrições.
10.10.Ainexatidãodasdeclarações,asirregularidadesdedocumentosouasdeoutranatureza,ocorridasnodecorrerdoconcursopúblico,
mesmoquesóverificadaposteriormente,eliminaráocandidatodoconcurso,anulandotodososefeitosdecorrentesdesuainscrição.
10.11.Ficacienteocandidatoaprovadoeclassificadoque,emaceitandosuanomeação,poderáserlotadoemqualquerdasunidadesda
Prefeitura,noMunicípiodeJandaíra.
10.12.Oatodeinscriçãogerapresunçãoabsolutadequeocandidatoconheceaspresentesinstruçõesedequeaceitaascondiçõesdo
concurso,estabelecidasnalegislaçãodesteEdital.
10.13.APrefeituraMunicipaldeJandaíraeaPLANEJARnãoseresponsabilizamporequívocoseventualmentecometidospelocandidato,
PORDEIXARDELERESTEEDITALDOCONCURSOPÚBLICO.
10.14.OscasosomissosatéapublicaçãofinaldoconcursoserãoresolvidospelaComissãodoConcursoe,apósapublicaçãodoresultado
final,peloChefedoPoderExecutivo.
10.15.OsitensdesteEditalpoderãosofrereventuaisalterações,atualizaçõesouacréscimos,enquantonãoconsumadaaprovidênciaou
evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será
mencionadaemEditalouavisopublicado.
10.16 A Prefeitura Municipal de Jandaíra e a Empresa realizadora do Concurso Público não se responsabilizam pelo fornecimento de
quaisquercursos,textos,apostilasououtraspublicaçõesreferentesaesteConcurso.
10.17.APrefeituraMunicipaleaPLANEJARseeximemdasdespesascomviagensehospedagensdoscandidatosemquaisquerdasfasesdo
certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, inclusive de provas, de
acordocomdeterminaçãodaPrefeituraMunicipale/oudaorganizadoraPLANEJAR.
10.18.TodososdocumentosapresentadosparaProvadeTítulos,cujadevoluçãonãoforsolicitadanoprazode90dias,contadosapartirda
homologaçãodoresultadofinaldoconcurso,serãoincineradospelaPLANEJAR.
10.19.Decorridos120(centoevinte)diasapósahomologaçãodoresultadofinaldoConcurso,osCartõesResposta,serãoincineradas.
10.20.OsitensdesteEdital,inclusiveocronogramadeexecuçãoprevisto,poderãosofrereventuaisalterações,atualizaçõesouacréscimos,
enquantonãoconsumadaaprovidênciaoueventoquelhesdisserrespeito,oupormotivodeforçamaior,atéadatadaconvocaçãodos
candidatosparaaprovacorrespondente,circunstânciaqueconstaráemEdital.
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ANEXOIͲCONTEÚDOPROGRAMÁTICO

Aseventuaissugestõesdematériasconstantesdosprogramas,desteEdital,constituemaúnicafonteparaaformulaçãodasquestõesda
ProvaObjetivademúltiplaescolha;asquaispoderãobasearͲseemoutras,observandoͲse,noentanto,aescolaridadeexigidaparaocargo.
Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão usadas
informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato tem livre escolha para consultar bibliografia referente ao conteúdo
programático.

# 1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS – CONHECIMENTOS INFORMÁTICA – CONHECIMENTOS
GERAIS/ATUALIDADES/CONHECIMENTOSLOCAISECONHECIMENTOSESPECÍFICOSPARATODOSOSCARGOSDENÍVELSUPERIOR.

CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Intelecção de textos: verbais e nãoͲverbais. Morfossintaxe: substantivo, artigo, adjetivo,
numeral,pronome,preposição,conjunção,preposição,conjunçãoeverbo(flexõesemtempo,modo,númeroepessoa).Advérbioemsuas
diversas circunstâncias, vozes do verbo. Oração, frase e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
Coordenaçãoesubordinação.Sintaxedeconcordância,deregênciaedecolocação.Semântica:sinonímia,antonímia,homonímia,parônima,
polissemia,denotaçãoeconotação,figurasdelinguagemevíciosdelinguagem.Estilística:funçõesdalinguagem.Formasdediscurso:direto,
indiretoeindiretolivre.Acentuaçãográfica.Crase.Pontuação.Ortografia.PNAͲPolíticaNacionaldeAlfabetização.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSDEINFORMÁTICA:Conceitosbásicos:novastecnologiaseaplicações,ferramentaseaplicativos,
procedimentosdeinformática,tiposdecomputadores,conceitosdehardwareedesoftware.AmbienteWindows(versões7e8):noçõesde
sistemas operacionais, programas e aplicativos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e
programas.MicrosoftOffice(versões2003,2007e2010):Word(editordetextos),Excel(planilhas),PowerPoint(apresentações),Outlook,
OneNotee Lync. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet, extranet e intranet.
Programasdenavegação:MicrosoftInternetExplorer,MozillaFirefox,GoogleChrome,SafarieOpera.Utilizaçãodeinternet:Sítiosdebusca
epesquisa,ambientescolaborativos.Redessociais,computaçãonasnuvens(cloudcomputing).Segurançadainformação:noçõesdevírus,
wormseoutraspragasvirtuais,técnicasdefraudeeinvasãodesistemas,aplicativos(antivírus,firewall,antispywareetc.),procedimentosde
segurançaebackup.

CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômicoesocialnoBrasilenomundo.Princípiosdeorganizaçãosocial,cultural,saúde,meioambiente,políticaeeconômicabrasileira.
Análisedosprincipaisconflitosnacionaisemundiais.AssuntosdeinteressegeralͲnacionalouinternacionalͲamplamenteveiculados,nos
últimosdoisanos,pelaimprensafaladaouescritadecirculaçãonacionaloulocalͲrádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSLOCAIS(HISTÓRIAEGEOGRAFIADEJANDAÍRA):GeografiadeJandaíra:1.Meiosdetransportee
comunicação, limites, território, povoados, distritos, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, desenvolvimento humano, economia,
extrativismo,pontosturísticosefolclore).HistóriadeJandaíra:2.AsAutoridades(municipaiseServiçosPúblicos).3.Símbolosdomunicípio.
4. Datas Cívicas e Sociais. 5. Acontecimentos importantes ocorridos em Jandaíra. 6 Formação do Município de Jandaíra (período préͲ
emancipatório ao contemporâneo). 7. Obras e feitos relevantes realizados por entes públicos e particulares no âmbito Municipal. 8.
Personalidadesquemarcaramhistórianocontextolocal.9.Osgrandesdesafiosenfrentadospelapopulaçãojandaiensenodecorrerdesua
história.10.Produçãoculturallocal.11.Agentespolíticos.12.LeiOrgânicadoMunicípiodeJandaíra.

ASSISTENTE SOCIAL: 1 Fundamentos históricos e teóricoͲmetodológicos do serviço social. 1.1 Institucionalização do serviço social ao
movimentodereconceituaçãonaAméricaLatina,emparticularnoBrasil.1.2AnálisecríticadasinfluênciasteóricoͲmetodológicaseasformas
de intervenção construídas pela profissão em seus distintos contextos históricos. 1.3 Redimensionamento da profissão ante as
transformaçõessocietárias:condiçõeserelaçõesdetrabalho,espaçossócioͲocupacionais,atribuições.2OprojetoéticoͲpolíticodoserviço
social:construçãoedesafios.3Fundamentoséticos,éticaprofissionalelegislaçãoespecífica:leideregulamentaçãodaprofissão,códigode
ética profissional, diretrizes curriculares dos cursos de serviço social, resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. 4 A dimensão
investigativa,processosdeplanejamentoedeintervençãoprofissional.4.1Formulaçãodeprojetodeintervençãoprofissional:aspectos
teóricosemetodológicos.4.2Fundamentos,instrumentosetécnicasdepesquisasocial.4.3OplanejamentocomoprocessotécnicoͲpolítico:
concepção,operacionalizaçãoeavaliaçãodeplanos,programaseprojetos.4.4Assessoria,consultoriaesupervisãoemserviçosocial.5A
dimensãotécnicoͲoperativadoserviçosocial.5.1Concepçõesedebatessobreinstrumentosetécnicas.5.2Entrevista,visitadomiciliar,visita
institucional,reunião,mobilizaçãosocial,trabalhoemrede,açãosócioeducativacomindivíduos,gruposefamília,abordagensindividuale
coletiva. 5.3 Estudo social, perícia social, relatório social, laudo social, parecer social. 5.4 Atuação em equipe multiprofissional e
interdisciplinar. 6 Questão social e direitos de cidadania. 6.1 Formas de expressão, enfrentamento e serviço social. 7 Política social. 7.1
Fundamentos,históriaepolíticas.7.2SeguridadesocialnoBrasil:relaçãoEstado/sociedade;contextoatualeneoliberalismo.7.3Políticasde
saúde,deassistênciasocialedeprevidênciasocialerespectivaslegislações.7.4Políticassociaissetoriais:educação,habitação,trabalho,
políticas urbanas e rurais, meio ambiente e respectivas legislações. 7.5 Políticas e programas sociais dirigidas aos segmentos: crianças,
adolescentes,jovens,idosos,mulheres,homens,afroͲdescendentes,indígenas,pessoascomdeficiência,pessoascomtranstornomental,
pessoasvítimasdeviolência,moradoresderua,usuáriosdeálcooleoutrasdrogas,portadoresdeHIV,erespectivaslegislações.7.6Políticas,
diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente. 7.6.1 Concepções e modalidades de família, estratégias de
atendimentoeacompanhamento.7.6.2EstatutodaCriançaedoAdolescente(ECA).7.6.3Defesadedireitosdacriançaedoadolescente.
7.6.4Opapeldosconselhos,doscentrosdedefesaedasdelegacias.7.6.5Adoçãoeguarda.7.6.6Violênciacontracriançaseadolescentes.
7.6.7ProstituiçãoinfantoͲjuvenil;exploraçãosexualnotrabalhoenotráficodedrogas;turismosexual.7.6.8Extermínio,sequestroetráfico
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decrianças.7.6.9Meninosemeninasderua.7.6.10TrabalhoinfantoͲjuvenil.8Legislaçãosocial.8.1ConstituiçãoFederativadoBrasileleis
da seguridade social (LOS, LOPS, LOAS): Lei nº 8.212/1991 e suas alterações (Lei Orgânica da Seguridade Social); Lei nº 8.080/1990 (Lei
Orgânica da Saúde); Lei nº 8.213/1991 e suas alterações; Lei nº 8.742/1993 e suas alterações (Lei Orgânica da Assistência Social). 8.2
Legislaçãosocialparaáreas/segmentosespecíficos.8.2.1LeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoBrasileira(LDB);EstatutodoIdoso;LeiMaria
daPenha;ProgramaNacionaldeDireitosHumanos(PNDH);SistemaNacionaldeAtendimentoSocioeducativo(SINASE);SistemaNacionalde
PolíticasPúblicassobreDrogas(SISNAD).8.2.2Normativasinternacionais:DeclaraçãodeBeijing,PrincípiosOrientadoresdasNaçõesUnidas
paraaprevençãodaDelinquênciaJuvenil(PrincípiosOrientadoresdeRiad),NormasMínimasparaaProteçãodeAdolescentesPrivadosde
Liberdade,RegrasMínimasparaaAdministraçãodaJustiçadaInfânciaedaJuventude.9Legislaçãoprofissional.9.1Leinº8.662/1993(Lei
deregulamentaçãodaprofissãodeassistentesocial).9.2ResoluçãoCFESSnº273/1993esuasalterações(CódigodeÉticaProfissionaldo
Assistente Social). 9.3 Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e
valores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atos
deimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

BIBLIOTECÁRIO:Noçõesdeorganizaçãodeestantesemanuseiodelivrosematerialdepesquisa.Catalogação:tiposdecatálogos.Tiposde
fichas.Coletâneadelivrospúblicos,documentosemgeraleperiódicos.Classificação:Classificaçãodeautor;ClassificaçãodecimalDEWEY.
Formação, Organização e Administração de Bibliotecas: o acervo público. Registro ou tombamento. Seleção e aquisição. Pesquisas.
Planejamentoereestruturaçãodearquivospúblicos,geraiseperiódicos.SetoresdaAdministração.Principaisatividadesdasbibliotecas–
seleçãoeaquisição.RegistroͲpreparodoslivrosparaempréstimo.OrganizaçãodeArquivos.AutomaçãodeBibliotecas.Preservaçãodo
acervo.NormasTécnicasdaABNT.TratamentodaInformação(catalogação,classificaçãoeindexação).EstudodeUsuários.Conhecimento
dos programas específicos de informática usados em bibliotecas. Atendimento ao público. Relações interpessoais. Noções de estrutura
organizacionalehierarquia.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Ética
efunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº
14.230de25deoutubrode2021).

COORDENADOR PEDAGÓGICO: Fundamentos da Educação – Sociedade, Estado e Educação: concepções e funções. A Educação na
ConstituiçãoBrasileirade1988;LegislaçãoEducacionalVigente;PedagogiaProgressistaesuasvertentes;EducaçãoInclusiva:fundamentos
legais(políticaspúblicasediretrizesnacionaisparaoatendimentoespecializadonaeducaçãobásica);FunçãoSocialePolíticadaEscola;O
Processo didático pedagógico de ensinar e aprender; Planejamento de Ensino: concepções e procedimentos relativos às etapas do
planejamento; Gestão da Escola e a construção do Projeto Pedagógico; Currículo: Construção e prática do currículo escolar; Avaliação:
concepçõesefunções;EstatutodaCriançaedoAdolescente(ECA).Planejamento.Avaliação.Correntespedagógicasesuasconcepçõesde
educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9394/96. Objetivos gerais da educação básica, BNCC. Períodos do
desenvolvimentohumanoeseuscaracteresprincipais.PNAͲPolíticaNacionaldeAlfabetização.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,
princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposições
gerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

ENFERMEIRO:Evolução,PrincípioseDiretrizesdosistemaÚnicodeSaúdeeaLeiOrgânicadaSaúde(Lei8080/90);PolíticaNacionalde
AtençãoBásicaͲPNABͲPortariaNº2.436,DE21DESETEMBRODE2017.ÉticaeCódigodeDeontologiadeEnfermagem.Leidoexercício
profissional. Administração do serviço de enfermagem. Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e Imunologia
humana.Assistênciaàmulher:reproduçãohumana,diagnósticodegravidez,modificaçõesfisiológicasepsicológicasnagestação,gravidez
debaixoealtorisco,préͲnatal,trabalhodePartoePuerpério(normalepatológico)eamamentação.AssistênciadeenfermagemnoPartoe
Puerpério,Planejamentofamiliar,DST.AssistênciaaorecémͲnascidonormaleprematuroeaorecémͲnascidodealtorisco.Patologiasdo
recémͲnascido.Puericultura,controledecrescimentoedesenvolvimento,saúdedoescolaresaúdedoadolescente.Enfermagememsaúde
pública:doençaspreveníveisporimunização:vacinas,(rededefrio,viadeadministração,validade,rededefrioeesquemadoM.S);Doenças
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epidemiologia. Assistência de
enfermagem aportadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem no pré e pósͲoperatório. Assistência ao idoso.
Assistênciadeenfermagemempsiquiatria.Atençãoaoadulto:hipertensãoarterial,Diabetes,noçõesdeoncologia,Noçõessobredoenças
ocupacionais. Assistência de enfermagem ao paciente em situação de emergência/urgência. Administração do serviço de enfermagem:
características,objetivos,planejamento,organização,comando,controle,avaliaçãoetreinamentoemserviço.Atuaçãodoenfermeirono
controle e prevenção das infecções hospitalares. Limpeza, desinfecção e esterilização: Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de
esterilização,indicações.Papeldoenfermeironoprocessodeeducaçãoemsaúde:importância,métodos,atuação,resultados.Consultaem
enfermagem:Anamnese,examefísico,diagnósticoetratamentodeenfermagem.CódigodeÉtica,Leidoexercícioprofissional.Terminologia
técnica.Atendimentodeemergência:paradacardiorespiratória,corposestranhos,intoxicaçõesexógenas,estadosconvulsivosecomatosos,
hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores. Ética e democracia:
exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Lei n°. 8.429/1992: disposições gerais. Atos de improbidade
administrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

FARMACÊUTICO: Conceitos em farmacocinética, bioequivalência e biodisponibilidade. Farmacodinâmica: Interação medicamentosa,
mecanismodeaçãodasdrogaserelaçãoentreconcentraçãodadrogaeefeito.Diluições;Extração,Formasfarmacêuticas:Líquidas(Soluções,
xaropes,colírios,etc.).Formasfarmacêuticassólidas(pós,cápsulas,pílulas,grânulos,bolos,pastilhas,granulados,comprimidos,drágeas).
SemiͲsólidos(pomadas,cremes,loções)efatoresqueinfluenciamnaestabilidadedestasformasfarmacêuticas.Farmacologiadadoreda
inflamação.Farmacologiadosistemarespiratório.Farmacologiadosistemadigestivo.Farmacologiadosistemanervosocentral,periféricoe
autônomo. Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia dos processos infecciosos, antimicrobianos, antiparasitários.
Farmacotécnicaeformasfarmacêuticassólidas,líquidas,semissólidas.LegislaçãoFarmacêutica.PolíticadeMedicamentosedeAssistência
Farmacêutica no SUS: medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam (Saúde Mental; Excepcionais; Hipertensão e
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Diabetes;Estratégicos;AIDS).RelaçãoNacionaldeMedicamentosEssenciais(RENAME)esuasatualizações.VigilânciaSanitária.Legislação
Sanitária.NoçõessobreAtençãoFarmacêutica.Códigodeéticadaprofissãofarmacêutica.Boaspráticasdedispensaçãodemedicamentos.
Medicamentosgenéricos.Medicamentossujeitosacontroleespecial.Atençãoprimáriaàsaúdeeàfarmáciabásica.FarmáciaHospitalar:
conceitos,objetivos,estruturafísicaeorganizacionaldafarmáciahospitalar.Gerenciamentodemedicamentosedeprodutosfarmacêuticos
deusohospitalar.Seleçãode medicamentos.Sistemadedistribuiçãoeestoquedemedicamentos.ComissãodeFarmáciae Terapêutica
(CTF).PapeldaFarmácianoControledasInfecçõesHospitalares.Farmacovigilânciahospitalar.Farmacoepidemiologia.Farmacoeconomia.
Terapiaantineoplásica(quimioterapia).NutriçãoParenteral.FarmáciaClínicaeAtençãoFarmacêutica.FarmacologiaClínica:BoasPráticas
deManipulaçãoemFarmácia.Estabilidadedemedicamentosedeterminaçãodoprazodevalidade.Cálculosrelacionadosaopreparode
formasfarmacêuticas.Códigodeéticadaprofissãofarmacêutica(ResoluçãodoCFFn.º596de21defevereirode2014).Legislaçãopertinente
aoexercícioprofissionalFarmacêuticoemUnidadesHospitalares.Portarian.º344/98daSecretariadeVigilânciaSanitáriadoMin.daSaúde.
LeiFederaln.º5.991,de17dedezembrode1973.LeiFederaln.º6360,de23desetembrode1976.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,
moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:
disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

FISIOTERAPEUTA: Princípios Gerais da Fisioterapia; Cinesioterapia; Recursos Terapêuticos Manuais; Eletrotermofototerapia;
Hidrocinesioterapia;TraumatoͲortopédica;Principaislesõesarticulares(Coluna,ombro,cotovelo,punho,mão,quadril,joelho,tornozeloe
pé);Fraturas,luxaçõeseentorses;Principaistesõesmusculares;DoençasÓsseas(Osteomielite,Osteoporose,Raquitismo,DoençadePaget,
TuberculoseÓssea);Princípiosdotratamentoortopédico;Reumatofuncional;ArtriteReumatóide;Fibromialgia;Esclerodernia;Espondilite
anquilosante; Gota; Lúpus eritematoso sistêmico; Tratamento Fisioterapêutico nas Doenças Reumáticas; Neurofuncional; Doenças
Vasculares; Doenças Desmielinizantes; DoençasDegenerativas;Traumatismo CrânioͲencefálico; Síndromes Periféricas; Pneumofuncional;
Ambulatório;Enfermaria;CTI;InfecçõesPulmonares(Pneumonia,SIDA,Tuberculose);DoençasPulmonaresObstrutivasCrônicas(Bronquite
Crônica, Enfisema Pulmonar, Asma, Bronquiectasia, Fibrose Cística); Doenças Pleurais (Derrame Pleural e Pneumotórax); Procedimentos
Fisioterapêuticos(Desobstrutivos,CinesiológicoseIncentivadores).ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticae
democracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidade
administrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

NUTRICIONISTA:UnidadesdeAlimentaçãoeNutriçãoͲobjetivosecaracterísticas,planejamentofísico,recursoshumanos,abastecimentoe
armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. Nutrição Normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e
recomendaçõesdenutrientesͲAlimentaçãoenteraleparenteral.Planejamento,avaliaçãoecálculodedietaseoucardápiopara:adultos,
idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, préͲescolar e escolar, adolescente e coletividade sadia. Diagnósticos Antropométricos: padrões de
referência/Indicadores:vantagens,desvantagenseinterpretação/avaliaçãonutricionaldoadulto:índicedemassacorporal(classificação
deGARROW).Dietoterapianasenfermidadesdigestivas:tratogastroͲintestinal/glândulasanexas.Dietoterapianasenfermidadesrenais.
Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: Diabete Mellitus e
dislipidemias. Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energéticoͲprotéicaͲcalórica, anemias nutricionais. Vitaminas. Ácidos
Graxos. Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição enteral e parenteral. Influência medicamentosa nos nutrientes corpóreos.
Avaliação nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de digestão e Vias de excreção de nutrientes. Lei
11.947/2009(LeidaAlimentaçãoEscolar).ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercícioda
cidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alterada
pelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

ODONTOLOGO:Evolução,PrincípioseDiretrizesdosistemaÚnicodeSaúdeeaLeiOrgânicadaSaúde(Lei8080/90);PolíticaNacionalde
Atenção BásicaͲ PNABͲPortaria Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. Semiologia oral: anamnese,exame clínico e radiológico, meios
complementares de diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia,
diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico.
Dentisteria:preparodacavidade,materiaisdeproteçãoederestauração.AnestesialocoͲregionaloral:tipostécnica,anestésicos,acidentes,
medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pósͲoperatório; pequena e média
cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto
radicular. Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral:
diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia BucoͲMaxiloͲFacial:
procedimentosdeurgência.Radiologiaoral.Terapêutica:definição,métodos,agentesmedicamentosos.OdontologiaemSaúdeColetiva:
Níveisdeprevençãoeaplicação;Principaisproblemasdesaúdebucalemsaúdepública;Epidemiologiadacáriedentária:indicadoresesua
utilização(CPOͲD,ceoͲd,CPOͲS,ceoͲsetc.);Epidemiologiadocâncerbucal;sistemasdeprevençãoemsaúdebucalcoletiva;Sistemasde
trabalho;Sistemasdeatendimento;Educaçãoemsaúdebucalcoletiva;Recursoshumanosemsaúdebucalcoletiva.Fluoretaçãodaságuas
deabastecimentopúblico:benefícios; controle;Fluoretos:ação sistêmicaeaçãotópica;métodosdeaplicação; potencialdereduçãode
incidênciadecárie;toxicidade;Amamentaçãonaturalxartificialoumista:influênciasnodesenvolvimentodosistemaestomatognático;MásͲ
oclusõesehábitosperniciosos;Biosegurança:manutençãodecadeiaasséptica;esterilização;destinodemateriaisinfectantes.ÉTICANO
SERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.
Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

PROCURADORJURÍDICO:I–DIREITOCONSTITUCIONAL:1)Constituição:fontes,conceitos,objeto,classificaçãoeestrutura;2)Controlede
Constitucionalidade e Supremacia da Constituição; 3) Repartição de Competências; 4) Bens Públicos; 5) Intervenção nos Municípios e
AutonomiaMunicipal;6)EmendasConstitucionais;7)AtribuiçõeseResponsabilidadesdosPrefeitos;8)EstadodeDefesaeEstadodeSítio;
9)PoderExecutivo;PoderLegislativo.II–DIREITOPROCESSUALCIVIL:1)Dajurisdição:conceito,modalidades,poderes,princípios,órgãos,
formaselimitesdajurisdiçãocivil;2)Competência:conceito,competênciafuncionaleterritorial,modificaçõesdacompetênciaeconflito,
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conexãoecontinência;3)ProcessoeProcedimento:naturezaeprincípios,formação,suspensãoeextinção;4)Prazos:conceito,classificação,
princípios,contagem,preclusão,prescrição,decadência;5)SujeitosdoProcesso:daspartesedosprocuradores;6)DosatosProcessuais;7)
Antecipação de Tutela; 8) Prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus dos procedimentos; 9) Recursos: conceito,
fundamentos,princípios,classificação,pressupostosintrínsecoseextrínsecosdeadmissibilidade,efeitos,juízodemérito,apelaçãoeagravo
deinstrumento,embargosinfringentes,dedivergênciaededeclaração,recursoordinário,especialeextraordinário,açãorescisória;10)
ExecuçãoFiscal;11)DaexecuçãocontraaFazendaPública;12)AçãoCivilPública,AçãoPopular;13)MandadodeSegurançaIndividuale
Coletivo; 14) Mandado de Injunção, Hábeas–data; 15) A tutela antecipada contra a Fazenda Pública. III Ͳ DIREITO ADMINISTRATIVO: 1)
PrincípiosconstitucionaisdoDireitoAdministrativo,controleinternoeexternodaAdministraçãoPública(TribunaldeContaseJudiciário);2)
Administração Pública: Conceito, órgãos da Administração, Hierarquia; 3) Administração Indireta: Conceito, autarquia, sociedade de
economia mista e empresa pública; 4) Serviço Público: Conceito, classificação e formas de prestação; 5) Atos administrativos: Validade,
invalidade,anulaçãoerevogação.ControlejurisdicionaldosAtosAdministrativos;6)AtosAdministrativos:DiscricionariedadeeVinculação.
Desvio do Poder; 7) Procedimento Administrativo: Conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases; 8) Licitação: Natureza Jurídica,
Finalidades,Procedimentoslicitatórios:concorrência,tomadadepreço,convite,leilão,dispensadelicitação;9)ConcessãoePermissãode
ServiçosPúblicos;10)ContratosAdministrativos:Conceitos,peculiaridades,espécies;11)BensPúblicos:Formasdeutilização,concessão,
permissãoeautorizaçãodeuso.ConcessãodeDireitorealdeuso;12)LeiOrgânicaMunicipal;13)Desapropriação;14)ResponsabilidadeCivil
daAdministração:evoluçãodoutrináriaereparaçãodedano;15)Improbidadeadministrativa;16)Enriquecimentoilícitoeabusodepoder;
17)SançãoPenaiseCivis.IV–DIREITOCIVIL:1)Aplicaçãodaleinotempoenoespaço,interpretaçãodalei;2)Princípiosgeraisdodireitoe
equidade;3)Dosfatoseatosjurídicos:forma,prova,modalidade,defeitos,nulidade,anulabilidade,inexistência,ineficáciaeconseqüência;
4) Dos atos ilícitos; 5) Da prescrição e da decadência; 6) Dos contratos: generalidades, elementos e efeitos dos contratos; 7) Tória da
imprevisãoerevisãocontratual;8)Benspúblicos:conceitoeclassificação.V–DIREITODOTRABALHOEPREVIDENCIÁRIO:1)Relaçãode
trabalho:naturezajurídica,caracterização;2)SujeitosdaRelaçãodeEmprego:empregadoeempregador.Autônomos,avulsos,temporários,
sucessão de empresas; 3) Contrato de trabalho: Definição, diferença entre contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada,
representaçãocomercial,mandato,parceria;4)SecuridadeSocial:conceitosfundamentaiseprincípios.VIͲDIREITOPENALEPROCESSUAL
PENAL:1)CrimescontraaAdministraçãoPública.2)Crimesderesponsabilidade.3)DireitoPenalTributário:naturezajurídicadainfração
tributária.4)PrincípiosdoDireitoPenalTributário.Evasão,elisão,sonegaçãoefraude.5)Diferentestiposdeinfraçãotributária.Tentativa.
Tipicidade.Irretroatividadedanormapenaltributária.6)Asubjetividadenainfraçãotributáriaecausasqueeliminamasubjetividade.A
sançãotributáriaemgeral.7)Causasdeextinçãodapunibilidade.Leinº8.137/90.8)CrimesepenasnaLeinº8.666/93.9)Crimescontrao
meioambiente.10)Crimescontraopatrimôniopúblico.11)Inquéritopolicial:Conceito.Instauração.Procedimento.Prazos.12)Açãopenal
pública: condicionada, incondicionada. Privada. Privada subsidiária. Formas de procedimento. Jurisdição e competência. Competência
originária dos Tribunais de Justiça em matéria penal. 13) Processo e julgamento. Dos crimes de responsabilidade. Dos crimes contra a
administraçãopública.VIIͲEstatutodaCriançaedoAdolescenteͲECA;VIIIͲLeiMariadaPenha;IXͲEstatutodoIdoso.ÉTICANOSERVIÇO
PÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.
8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

PSICÓLOGO:1)Psicopatologiadacriança,adolescenteeadultos.2)Psicologiadodesenvolvimento.3)Psicodinâmicadoindivíduoedogrupo.
4)Principaisteoriaseautoresdapsicologiaclínica.5)Teoriasdapersonalidade.6)Abordagenspsicoterápicas.7)Processopsicodiagnóstico.
8)TestagemeAvaliaçãoPsicológica.9)PsicologiadaFamília.10)PsicologiaEscolaredaAprendizagemesuasrelaçõescomainfânciaea
adolescência.11)PsicologiaSocial.12)PsicologiadaSaúde.13)PsicologiadoEnvelhecimento.14)TranstornosPsicológicos,seudiagnóstico
etratamento.15)PolíticasPúblicasdeSaúdeMental.16)Psicodiagnóstico.17)Psicoterapias.18)PlanejamentoeGestãoemSaúde;Saúde
públicaesaúdecoletiva;PolíticasNacionaisdeSaúde;SistemaÚnicodeSaúde;Princípios,diretrizes,infraestruturaefuncionamentoda
Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e
RecuperaçãodaSaúde;Vigilânciaeprioridadesemsaúde;HumanizaçãodaAssistênciaàSaúde;Açõeseprogramasdesaúde.19)Saúdeda
criança,doescolar,doadolescente,damulher,dohomemedoidoso.20)Epidemiologia.21)PrevençãoeCombateaDoenças.22)Direitos
dosusuáriosdasaúde.23)CódigodeÉticadoPsicólogo.Leinº8.069/90–ECA;LeiNº8.742/93;Leinº8.069/90–ECA,Lei11.340/06,Lei
10.741/2003, NOBSUAS/2012; Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais Reordenamento do SCFV – Resolução nº 01, de 21 de
fevereirode2013,PortariaMDSº134,InstruçãoOperacionaleManualdeOrientaçãonº01,SNASͲMDS/SEB,MEC,18/12/2014.Estatutodo
Idoso.Leisnº12.435PolíticaNacionalparaaInclusãoSocialdaPopulaçãoemSituaçãodeRua.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,
princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposições
gerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

PSICOPEDAGOGO:Éticaprofissionalerelaçõeshumanasnotrabalho.NoçõesFundamentaisdePsicopedagociaNíveispsicognéticosdalíngua
escrita.Alfabetizaçãodecriançasefracassoescolarnocontextoatual.LegislaçãoEducacional.ALDB.Parâmetroscurricularesnacionaispara
oensinofundamental.NoçõesFundamentaisdePsicopedagociaNíveispsicognéticosdalínguaescrita.Alfabetizaçãodecriançasefracasso
escolar no contexto atual (família, escola e a contribuição da Psicopedagogia). Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares
nacionais para o ensino fundamental. Métodos e técnicas de pesquisa aplicada a Psicopedagogia. Psicologia do desenvolvimento.
Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita. Aspectos neurológicos dos problemas de aprendizagem. Práticas de atendimento
psicopedagógico.Dificuldadesdeaprendizagem.Aspectosafetivosesociaisdaaprendizagem.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,
princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposições
gerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(Alteradapela14.230/2021)

# 2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS – MATEMÁTICA – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA – CONHECIMENTOS
GERAIS/ATUALIDADES–CONHECIMENTOSLOCAISHISTÓRIAEGEOGRAFIADEJANDAÍRAECONHECIMENTOSESPECÍFICOSPARAOCARGO
DEPROFESSORFUNDAMENTALIIͲDASAREASESPECÍFICAS.
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CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Intelecção de textos: verbais e nãoͲverbais. Morfossintaxe: substantivo, artigo, adjetivo,
numeral,pronome,preposição,conjunção,preposição,conjunçãoeverbo(flexõesemtempo,modo,númeroepessoa).Advérbioemsuas
diversas circunstâncias, vozes do verbo. Oração, frase e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
Coordenaçãoesubordinação.Sintaxedeconcordância,deregênciaedecolocação.Semântica:sinonímia,antonímia,homonímia,parônima,
polissemia,denotaçãoeconotação,figurasdelinguagemevíciosdelinguagem.Estilística:funçõesdalinguagem.Formasdediscurso:direto,
indiretoeindiretolivre.Acentuaçãográfica.Crase.Pontuação.Ortografia.

CONTEÚDOCOMUM–MATEMÁTICA:Equaçãodo1.ºe2ºgrau;conjuntosnuméricos;operaçõescomnúmerosnaturais;expressãosimples
ecomposta;divisibilidade;múltiplosediversos;fatoração,problemascomquatrooperações,MDCeMMC;fraçãoordinária;potênciase
raízes;grandezasproporcionais;razão;porcentagem;juros;regradetrêssimplesecomposta;desconto;númerosprimos;sistemamétrico
decimal:(comprimento,superfície,volume,capacidadeemassa);Gráficos.Potenciação,Radiciação,Função,QuadráticaeProblemas.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSDEINFORMÁTICA:Conceitosbásicos:novastecnologiaseaplicações,ferramentaseaplicativos,
procedimentosdeinformática,tiposdecomputadores,conceitosdehardwareedesoftware.AmbienteWindows(versões7e8):noçõesde
sistemas operacionais, programas e aplicativos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e
programas.MicrosoftOffice(versões2003,2007e2010):Word(editordetextos),Excel(planilhas),PowerPoint(apresentações),Outlook,
OneNotee Lync. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet, extranet e intranet.
Programasdenavegação:MicrosoftInternetExplorer,MozillaFirefox,GoogleChrome,SafarieOpera.Utilizaçãodeinternet:Sítiosdebusca
epesquisa,ambientescolaborativos.Redessociais,computaçãonasnuvens(cloudcomputing).Segurançadainformação:noçõesdevírus,
wormseoutraspragasvirtuais,técnicasdefraudeeinvasãodesistemas,aplicativos(antivírus,firewall,antispywareetc.),procedimentosde
segurançaebackup.

CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômicoesocialnoBrasilenomundo.Princípiosdeorganizaçãosocial,cultural,saúde,meioambiente,políticaeeconômicabrasileira.
Análisedosprincipaisconflitosnacionaisemundiais.AssuntosdeinteressegeralͲnacionalouinternacionalͲamplamenteveiculados,nos
últimosdoisanos,pelaimprensafaladaouescritadecirculaçãonacionaloulocalͲrádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSLOCAIS(HISTÓRIAEGEOGRAFIADEJANDAÍRA):GeografiadeJandaíra:1.Meiosdetransportee
comunicação, limites, território, povoados, distritos, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, desenvolvimento humano, economia,
extrativismo,pontosturísticosefolclore).HistóriadeJandaíra:2.AsAutoridades(municipaiseServiçosPúblicos).3.Símbolosdomunicípio.
4. Datas Cívicas e Sociais. 5. Acontecimentos importantes ocorridos em Jandaíra. 6 Formação do Município de Jandaíra (período préͲ
emancipatório ao contemporâneo). 7. Obras e feitos relevantes realizados por entes públicos e particulares no âmbito Municipal. 8.
Personalidadesquemarcaramhistórianocontextolocal.9.Osgrandesdesafiosenfrentadospelapopulaçãojandaiensenodecorrerdesua
história.10.Produçãoculturallocal.11.Agentespolíticos.12.LeiOrgânicadoMunicípiodeJandaíra.

PROFESSOR(EDUCAÇÃOFÍSICA):HistóriadaEducaçãoFísica;TendênciasPedagógicasnaEducaçãoFísica;AEducaçãoFísicaeaPedagogia
CríticoͲSocialdosConteúdos;AFunçãoSocialdaEducaçãoFísica.AEducaçãoFísicaeosfatoresqueafetamocrescimentofísico.Programas
deIntervençãoemAtividadeFísicaeSaúdenoBrasilenomundo.EpidemiologiadaAtividadeFísica.MétodosdeMedidadaAtividadeFísica.
Crescimentoedesenvolvimentohumano.FisiologiadoExercício.Cinesiologia.Cineantropometria.Análisededadosematividadefísicae
saúde.BateriasdeTestes.Exercíciosresistidosparaasaúdeedesempenho.PrescriçãodeExercícionaprevenção,tratamentoecontroledos
agravoscrônicosnãotransmissíveis.SaúdecoletivaeAtividadeFísica.MetodologiadoTreinamentoDesportivobásicoseaspossíveiscausas
econsequências.OEsforço,intensidadeefrequêncianosexercícios.Esporteadaptado.AvaliaçãoSaúdenoTrabalho:QualidadedeVida,
EstilosdeVida,Ergonomia.ConceitosdeAtividadeFísicaeSaúde.PrescriçãodeExercícioFísicoparaSaúde.DiretrizesGeraisparaprescrição
deexercícioeorientaçãodeatividadesfísicas.AtividadeFísicaeidoso.AtividadeFísica:AptidãoFísica:conceitos,componentesparacrianças
eadolescentes.AtividadeFísicaparagestantes.CompetênciasehabilidadespropostaspelosParâmetrosCurricularesNacionaisdoEnsino
Médio.CompetênciasehabilidadespropostaspelaBNCC.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:
exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Lei n°. 8.429/1992: disposições gerais. Atos de improbidade
administrativa.(AlteradapelaLei14.230/2021).

PROFESSOR(GEOGRAFIA):1ConcepçõesdopensamentogeográficoesuainfluêncianoensinodaGeografia.1.1Sociedade,lugarepaisagem
noensinodaGeografia.1.2Currículo:culturaeterritorialidadenoensinodaGeografia.1.3Novasabordagensteóricasemetodológicasno
ensinodaGeografia.1.4NovastecnologiasdecomunicaçãoeinformaçãonoensinodaGeografia.1.5AspectosavaliativosnoEnsinoda
Geografia.2GeopolíticaeEconômica.2.1Oespaçocomoprodutodohomem.2.2Capitalismo.2.3Desenvolvimentoesubdesenvolvimento.
2.4EconomiadopósͲguerra.2.5OBrasil,anovaordemmundialeaglobalização.2.6Ocomérciointernacional.2.7OMERCOSUL.2.8A
economiamundialedoBrasil.2.9Oproblemadadívidaexterna.2.10Energiaetransporte.2.11Aagropecuária.2.12Ocomércio.2.13A
indústria.2.14Osserviços.2.15Asrelaçõesdetrabalho.2.16Asdesigualdadessociaiseaexploraçãohumana.2.17ArevoluçãotécnicoͲ
científica. 3 Geografia da população. 3.1 A população e as formas de ocupação do espaço. 3.2 Os contrastes regionais do Brasil. 3.1
Urbanizaçãoemetropolização.4Ecologia.4.1Ecossistemasnaturais.4.2Impactosambientais.4.3Recursosnaturaisedevastaçãohistórica.
4.4Políticaambiental.5CompetênciasehabilidadespropostaspelosParâmetrosCurricularesNacionaisdoEnsinoMédio.6Competências
ehabilidadespropostaspelaBNCC.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.
Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(AlteradapelaLei
14.230/2021).
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PROFESSOR (LINGUA INGLESA): 1 Leitura e compreensão de textos em Língua Inglesa considerando os diversos gêneros textuais. 2
TendênciaspedagógicasdoensinodeLínguaInglesa:abordagemdalinguagemsobnovosenfoques.3Usoedomíniodasestratégiasde
leitura (skimming, scanning, prediction e outras). 3.1 Compreensão geral do texto. 3.2 Reconhecimento de informações específicas. 3.3
Inferênciaepredição.3.4Palavrascognatasefalsoscognatos,entreoutros.4Vocabulário.4.1Domíniodevocabuláriocompatívelcoma
interpretaçãodetexto,dentrodoconteúdoexigido.5Aspectoslinguísticosegramaticais.5.1Conhecimentodostemposemodosverbais.
5.2Verb"tobe".5.3Regular/irregularverbs(simplepresenteandsimplepast).5.4Presentandpastcontinuous.5.5Presentandpastperfect.
5.6Presentperfectcontinuous.5.7Futuretense:will.5.8GoingtoͲnasdiversasformas(afirmativa,negativaeinterrogativa).5.9Imperative.
5.10Modals:can,could,should,must,have,may.5.11Passivevoice.5.12Usodepreposiçõeseconjunções.5.13Formaçãoeclassede
palavras.5.14Pronomes:personalpronouns(objectpronouns,subjectpronouns).5.15Possessivepronouns.5.16Possessiveadjectives.5.17
Relativeclauses:who/that/which/whose/whom/where.5.18Comparativesandsuperlatives.5.19Possessivecase.6Relaçãoentrelíngua,
culturaesociedade.7Otratamentodaproduçãoescritacomoprocesso(revisão/correçãoereescrita).8Compreensãodetextosdeautores
modernos e(ou) contemporâneos. 9 Avaliação no ensino e aprendizagem da Língua Inglesa na Educação Básica. 10 Competências e
habilidadespropostaspelosParâmetrosCurricularesNacionaisdoEnsinoMédio.11CompetênciasehabilidadespropostaspelaBNCC.ÉTICA
NOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetor
público.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(AlteradapelaLei14.230/2021).

PROFESSOR(LÍNGUAPORTUGUESA):PARÂMETROSCURRICULARESNACIONAISDOENSINOMÉDIO:Competênciasehabilidadespropostas
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. II LITERATURA: 1Relações contextuais e intertextuais entregêneros textuais,
épocas,autoresemídiasnaliteraturabrasileira.2Alinguagemliterária.2.1Elementosdateorialiterária(narrador,personagens,tempo,
etc.)emproduçõesartísticasdediferentesmomentoshistóricosetendênciasculturais,medianteanálisedetextoseobrasnoBrasil.3O
BarroconoBrasil.3.1RelaçõessociaisehistóricaspresentesnoBarroconoBrasil.3.2Abordagemdostiposedosproblemassociaisnos
textos de Gregório de Matos Guerra. 3.3 Os reflexos da literatura barroca gerando mudanças de atitude na sociedade da época. 4 O
ArcadismonoBrasil.4.1OpapeldoArcadismonoBrasil,comomovimentoparaleloàinconfidênciaMineira.4.2A“facepréͲromântica”da
poesia árcade brasileira como aspecto transitório para o Romantismo. 5 O Romantismo no Brasil. 5.1 O Romantismo como reflexo dos
costumesdasociedadeburguesaͲcaracterísticas,elementostextuaisenãotextuais.5.2Acriaçãodeestereótiposeperfisdospersonagens
literários.6AnálisedetextosdosautoresrealistasͲnaturalistas.6.1Contextosóciohistórico.6.2Ascaracterísticasdotexto.6.3Oretrato
comportamentaldasociedadeesuasconsequências.7Estrutura,temaseaspectosdaproduçãopoéticadosprincipaisautoresparnasianos
brasileiros.8OSimbolismocomoreflexodosreceiosedesejosdosexcluídosnasociedadebrasileira.8.1Ocarátertranscendentalentrea
imaginaçãoeafantasia,versusarazão,oualógica.8.2AnálisedapoéticadeCruzeSouzaeAlphonsusdeGuimaraens.9Arevoluçãoartística
doiníciodoséculoXXeoPréͲModernismonoBrasil.9.1ManifestaçõesartísticoͲliterárias.9.2Influênciasrevolucionáriasdasinovações
geradas pelas Vanguardas Europeias. 10 A trajetória modernista brasileira em suas diferentes fases. 10.1 A busca de novos rumos na
literatura.10.2Osprincipaisautoresdaprimeirageraçãomodernistabrasileiraesuarelaçãocomatradiçãoliterária.10.3Segundomomento
modernistanoBrasil–apoesia.10.4OsegundomomentomodernistanoBrasilͲaprosa.10.5Adiversidadeartísticaetemáticadoterceiro
momento modernista. 11 A problemática do pósͲmoderno no Brasil, numa visão crítico literária. 12 Influências e aspectos étnicos na
literaturabrasileira.12.1Aculturaafricanaretratadanosfatos,temáticasepersonagensnasobrasliteráriasbrasileiras.12.2Oíndiono
imaginário literário do Brasil. III LEITURA: 1 Compreensão literalͲRelações de coerência. 1.1 Ideia de coerência. 1.2 Ideia principal. 1.3
Detalhesdeapoio.1.4Relaçõesdecausaeefeito.1.5Sequênciatemporal.1.6Sequênciaespacial.1.7Relaçõesdecomparaçãoecontraste.
2 Relações coesivas: referência, substituição, elipse e Repetição. 3 Indícios contextuais: definição, exemplos, recolocação, estruturas
paralelas,conectivos,epetiçãodepalavrasͲchave.4Relaçõesdesentidoentrepalavras:sinonímia/antonímia,hiperonímia/hiponímia,campo
semântico. 5Compreensão textual versus interpretação textual. 6Compreensão Interpretativa. 6.1 Propósito do autor. 6.2 Informações
implícitas. 6.3 Distinção entre fato e opinião. 7 Organização retórica: generalização, exemplificação, descrição, definição,
exemplificação/especificação,explanação,classificaçãoeelaboração.8SeleçãodeInferência:compreensãocrítica.IVANÁLISELINGUÍSTICA:
1Recursosestilísticoseestruturais:aspectostextuais,gramaticaiseconvençõesdaescrita.2Fatoresconstitutivosderelevância:coerência
e coesão. 3 Análise de textos, identificando a estrutura da frase: modos de construção de orações segundo diferentes perspectivas de
ordenação,observandoͲseosaspectossemânticos.4Usodovocábulo,quantoaoseuvaloresignificaçãodentrodotexto.5Concordância,
regência e colocação como fatores de modificação e geração de sentido do texto. 6 Uso de estruturas verbais e nominais (pronomes,
conjunções,preposições, etc). 7 Descrição linguística aplicada ao texto: orações, sintagmas, palavras, morfemas. 8Variação linguística e
preconceitolinguístico,observandoosníveisdelinguagempresentesemgênerostextuais.9GênerosTextuais.9.1Identificaçãodosgêneros.
9.2Afunçãosocialdousodosgêneros.9.3Confrontodediferentesgênerosidentificandoassemelhançasediferenças.10Astecnologiasda
comunicaçãoedeinformaçãonoensinodaLínguaPortuguesa.10.1Hipertexto.10.2Condiçõesdetextualidade.10.3Alinguagemvirtual
medianteavisãodaSemiótica.11CompetênciasehabilidadespropostaspelaBNCC.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiose
valores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atos
deimprobidadeadministrativa.(AlteradapelaLei14.230/2021).

PROFESSOR (MATEMÁTICA): 1 Números: números inteiros, divisibilidade, números racionais, números irracionais ereais.2 Funções. 2.1
Igualdade de funções. 2.2 Determinação do domínio de uma função. 2.3 Função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. 2.4 Função inversa. 2.5
Composiçãodefunções.2.6Funçõescrescentes,decrescentes,pareseimpares;oszeroseosinaldeumafunção.2.7Funçõeslineares,
constantesdo1ºe2ºgraus,modulares,polinomiais,logarítmicaseexponenciais.3Equações:desigualdadeseinequações.4Geometria:
plana, espacial e analítica. 5 Trigonometria: triangulo retângulo, estudo do seno, cosseno e tangente. 6 Sequências. 6.1 Sequências de
Fibonacci,sequênciasnuméricas.6.2Progressãoaritméticaegeométrica.7Matrizes.7.1Determinantes.7.2Sistemaslineares.7.3Análise
combinatória.7.4BinômiodeNewton.8Noçõesdeestatística.8.1Medidasdetendênciacentral.8.2Medidasdedispersãodistribuiçãode
frequência. 8.3 Gráficos. 8.4 Tabelas. 9 Matemática financeira. 9.1 Proporção, porcentagem, juros e taxas de juros, juro exato e juro
comercial,sistemasdecapitalização,descontossimples,descontoracional,descontobancário.9.2Taxaefetiva,equivalênciadecapitais.10
Cálculodeprobabilidade.11Númeroscomplexos.12Cálculodiferencialeintegraldasfunçõesdeumavariável.13Noçõesdehistóriada
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Matemática.14Avaliaçãoeeducaçãomatemática:formaseinstrumentos.15EnsinodeMatemática.15.1Transposiçãodidática.15.2Uso
de material concreto e aplicativos digitais. 16 Competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio. 17 Competências e habilidades propostas pela BNCC. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores. Ética e
democracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidade
administrativa.(AlteradapelaLei14.230/2021).

# 3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS – MATEMÁTICA – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA – CONHECIMENTOS
GERAIS/ATUALIDADES – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE JANDAÍRA E CONHECIMENTOS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS PARA O CARGO DE
PROFESSORSERIESINICIAS–FUNDAMENTALI.

LINGUA PORTUGUESA: Intelecção de textos: verbais e nãoͲverbais. Morfossintaxe: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome,
preposição, conjunção, preposição, conjunção e verbo (flexões em tempo, modo, número e pessoa). Advérbio em suas diversas
circunstâncias,vozesdoverbo.Oração,fraseeperíodo.Termosconstituintesdaoração:essenciais,integranteseacessórios.Coordenação
esubordinação.Sintaxedeconcordância,deregênciaedecolocação.Semântica:sinonímia,antonímia,homonímia,parônima,polissemia,
denotaçãoeconotação,figurasdelinguagemevíciosdelinguagem.Estilística:funçõesdalinguagem.Formasdediscurso:direto,indiretoe
indiretolivre.Acentuaçãográfica.Crase.Pontuação.Ortografia.

MATEMÁTICA: Equação do 1.º e 2º grau; conjuntos numéricos; operações com números naturais; expressão simples e composta;
divisibilidade;múltiplosediversos;fatoração,problemascomquatrooperações,MDCeMMC;fraçãoordinária;potênciaseraízes;grandezas
proporcionais; razão; porcentagem; juros; regra de três simples e composta; desconto; números primos; sistema métrico decimal:
(comprimento,superfície,volume,capacidadeemassa);Gráficos.Potenciação,Radiciação,Função,QuadráticaeProblemas.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos: novas tecnologias e aplicações, ferramentas e aplicativos, procedimentos de
informática, tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. Ambiente Windows (versões 7 e 8): noções de sistemas
operacionais, programas e aplicativos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
MicrosoftOffice(versões2003,2007e2010):Word(editordetextos),Excel(planilhas),PowerPoint(apresentações),Outlook,OneNotee
Lync.Redesdecomputadores:conceitosbásicos,ferramentas,aplicativoseprocedimentosdeinternet,extraneteintranet.Programasde
navegação:MicrosoftInternetExplorer,MozillaFirefox,GoogleChrome,SafarieOpera.Utilizaçãodeinternet:Sítiosdebuscaepesquisa,
ambientescolaborativos.Redessociais,computaçãonasnuvens(cloudcomputing).Segurançadainformação:noçõesdevírus,wormse
outras pragas virtuais, técnicas de fraude e invasão de sistemas, aplicativos (antivírus, firewall, antispyware etc.), procedimentos de
segurançaebackup.

CONHECIMENTOSGERAIS/ATUALIDADES:Conhecimentosmarcantesdocenáriocultural,político,científico,econômicoesocialnoBrasile
nomundo.Princípiosdeorganizaçãosocial,cultural,saúde,meioambiente,políticaeeconômicabrasileira.Análisedosprincipaisconflitos
nacionaisemundiais.AssuntosdeinteressegeralͲnacionalouinternacionalͲamplamenteveiculados,nosúltimosdoisanos,pelaimprensa
faladaouescritadecirculaçãonacionaloulocalͲrádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet.

CONHECIMENTOSLOCAIS(HISTÓRIAEGEOGRAFIADEJANDAÍRA):GeografiadeJandaíra:1.Meiosdetransporteecomunicação,limites,
território, povoados, distritos, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, desenvolvimento humano, economia, extrativismo, pontos
turísticosefolclore).HistóriadeJandaíra:2.AsAutoridades(municipaiseServiçosPúblicos).3.Símbolosdomunicípio.4.DatasCívicase
Sociais. 5. Acontecimentos importantes ocorridos em Jandaíra. 6 Formação do Município de Jandaíra (período préͲemancipatório ao
contemporâneo). 7. Obras e feitos relevantes realizados por entes públicos e particulares no âmbito Municipal. 8. Personalidades que
marcaramhistórianocontextolocal.9.Osgrandesdesafiosenfrentadospelapopulaçãojandaiensenodecorrerdesuahistória.10.Produção
culturallocal.11.Agentespolíticos.12.LeiOrgânicadoMunicípiodeJandaíra.

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS: Fundamentos da Educação – Sociedade, Estado e Educação: concepções e funções. A
EducaçãonaConstituiçãoBrasileirade1988;LegislaçãoEducacionalVigente;PedagogiaProgressistaesuasvertentes;EducaçãoInclusiva:
fundamentoslegais(políticaspúblicasediretrizesnacionaisparaoatendimentoespecializadonaeducaçãobásica);FunçãoSocialePolítica
daEscola;OProcessodidáticopedagógicodeensinareaprender;PlanejamentodeEnsino:concepçõeseprocedimentosrelativosàsetapas
doplanejamento;GestãodaEscolaeaconstruçãodoProjetoPedagógico;Currículo:Construçãoepráticadocurrículoescolar;Avaliação:
concepçõesefunções;EstatutodaCriançaedoAdolescente(ECA).Planejamento.Avaliação.Correntespedagógicasesuasconcepçõesde
educação.LeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional:Leinº9394/96.Objetivosgeraisdoensinofundamentalemédio.Períodosdo
desenvolvimentohumanoeseuscaracteresprincipais.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:
exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Lei n°. 8.429/1992: disposições gerais. Atos de improbidade
administrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

# 4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS – MATEMÁTICA – CONHECIMENTOS INFORMÁTICA – CONHECIMENTOS
GERAIS/ATUALIDADES Ͳ HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE JANDAÍRA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL
TÉCNICO.

CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Intelecção de textos: verbais e nãoͲverbais. Morfossintaxe: substantivo, artigo, adjetivo,
numeral,pronome,preposição,conjunção,preposição,conjunçãoeverbo(flexõesemtempo,modo,númeroepessoa).advérbioemsuas
diversas circunstâncias, vozes do verbo. Oração, frase e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
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Coordenaçãoesubordinação.Sintaxedeconcordância,deregênciaedecolocação.Semântica:sinonímia,antonímia,homonímia,parônima,
polissemia,denotaçãoeconotação,figurasdelinguagemevíciosdelinguagem.Estilística:funçõesdalinguagem.Formasdediscurso:direto,
indiretoeindiretolivre.Acentuaçãográfica.Crase.Pontuação.Ortografia.

CONTEÚDOCOMUM–MATEMÁTICA:Equaçãodo1.ºe2ºgrau;conjuntosnuméricos;operaçõescomnúmerosnaturais;expressãosimples
ecomposta;divisibilidade;múltiplosediversos;fatoração,problemascomquatrooperações,MDCeMMC;fraçãoordinária;potênciase
raízes;grandezasproporcionais;razão;porcentagem;juros;regradetrêssimplesecomposta;desconto;númerosprimos;sistemamétrico
decimal:(comprimento,superfície,volume,capacidadeemassa);Gráficos.Potenciação,Radiciação,Função,QuadráticaeProblemas.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSDEINFORMÁTICA:Conceitosbásicos:novastecnologiaseaplicações,ferramentaseaplicativos,
procedimentosdeinformática,tiposdecomputadores,conceitosdehardwareedesoftware.AmbienteWindows(versões7e8):noçõesde
sistemas operacionais, programas e aplicativos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e
programas.MicrosoftOffice(versões2003,2007e2010):Word(editordetextos),Excel(planilhas),PowerPoint(apresentações),Outlook,
OneNotee Lync. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet, extranet e intranet.
Programasdenavegação:MicrosoftInternetExplorer,MozillaFirefox,GoogleChrome,SafarieOpera.Utilizaçãodeinternet:Sítiosdebusca
epesquisa,ambientescolaborativos.Redessociais,computaçãonasnuvens(cloudcomputing).Segurançadainformação:noçõesdevírus,
wormseoutraspragasvirtuais,técnicasdefraudeeinvasãodesistemas,aplicativos(antivírus,firewall,antispywareetc.),procedimentosde
segurançaebackup.

CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômicoesocialnoBrasilenomundo.Princípiosdeorganizaçãosocial,cultural,saúde,meioambiente,políticaeeconômicabrasileira.
Análisedosprincipaisconflitosnacionaisemundiais.AssuntosdeinteressegeralͲnacionalouinternacionalͲamplamenteveiculados,nos
últimosdoisanos,pelaimprensafaladaouescritadecirculaçãonacionaloulocalͲrádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSLOCAIS(HISTÓRIAEGEOGRAFIADEJANDAÍRA):GeografiadeJandaíra:1.meiosdetransportee
comunicação, limites, território, povoados, distritos, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, desenvolvimento humano, economia,
extrativismo,pontosturísticosefolclore).HistóriadeJandaíra:2.AsAutoridades(municipaiseServiçosPúblicos).3.Símbolosdomunicípio.
4. Datas Cívicas e Sociais. 5. Acontecimentos importantes ocorridos em Jandaíra. 6 Formação do Município de Jandaíra (período préͲ
emancipatório ao contemporâneo). 7. Obras e feitos relevantes realizados por entes públicos e particulares no âmbito Municipal. 8.
Personalidadesquemarcaramhistórianocontextolocal.9.Osgrandesdesafiosenfrentadospelapopulaçãojandaiensenodecorrerdesua
história.10.Produçãoculturallocal.11.Agentespolíticos.12.LeiOrgânicadoMunicípiodeJandaíra.

TÉCNICOAGRICOLA:SistemasdeproduçãoAgroecologia.Fundamentosepráticasdaagroecologia.Desenvolvimentosustentável.Modoe
meiodevidanoterritórioagrário.Educaçãoambiental.Educaçãonocampo.Direitosedeveresdotrabalhadorrural,dosprofissionaisda
agroecologiaedaspopulaçõesdocampo.Sistemasdecriaçãointensivaeextensiva.Métodosdepropagaçãodeplantas;Olericultura:tomate,
alface,coentro,pimenta,pimentão,abóbora,repolho,quiabo,couveͲflor,brócoliseberinjela;Manejode:bovinodeleiteecorte,ovino,
caprino,suínoseaves;Solos:manejoepreparodosolo,adubação,amostragem,fertilizantesecorretivos;noçõesdeirrigaçãoedrenagem;
mecanização agrícola; cuidados fitossanitário; Manejo Reprodutivo: bovino, suíno, ovinos e caprinos; Sanidade animal. Piscicultura:
Limnologia,CultivosdePeixesemTanquesEscavadoseTanquesRede,FertilizaçãoeCalagemdeTanqueseViveiros.ReproduçãodePeixes.
CulturasAnuais:caféconilon,pimentaͲdoͲreino,canaͲdeͲaçúcarmilho,feijãoemandioca;Ranicultura:Instalações,ManejoeAlimentação
deGirinoseRãs,ReproduçãodeRãs.Fruticultura:banana,goiaba,coco,maracujá,manga,limão,abacaxiemamão;produçãodeforrageiras
epastagens;produçãodesilagemefeno;sistemasdepastejointensivoeextensivo;ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiose
valores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atos
deimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

TÉCNICODEENFERMAGEM:PrincípioseDiretrizesdosistemaÚnicodeSaúdeeaLeiOrgânicadaSaúde(Lei8080/90);PolíticaNacionalde
AtençãoBásicaͲPNABͲPortariaNº2.436,DE21DESETEMBRODE2017.Éticaelegislaçãoemenfermagem:Princípiosbásicosdeética;
Regulamentaçãodoexercícioprofissional;Códigodeéticadosprofissionaisdeenfermagem.Técnicasbásicasdeenfermagem:Sinaisvitais;
Mensuraçãodealturaepeso;Assepsiaecontroledeinfecção.Biossegurança;Administraçãodemedicamentos(noçõesdefarmacologia,
cálculoparadosagemdedrogasesoluções,viasdeadministraçãoecuidadosnaaplicação,venoclise);Prevençãodeúlcerasdepressão;
Sondagensgástricaevesical;Coletadematerialparaexameslaboratoriais;Oxigenioterapia;Curativo;Administraçãodedietasoraleenteral.
EnfermagemmédicoͲcirúrgica:Cuidadosdeenfermagemaopacientecomdistúrbiosendócrinos,cardiovasculares,pulmonares,autoͲimunes
e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e
desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados
convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem
relacionadosadoençastransmissíveiseparasitárias.EnfermagemmaternoͲinfantil:AssistênciaàgestantenoperíodopréͲnatal,préͲparto,
partoepuerpério;Complicaçõesobstétricas;RecémͲnascidonormalepatológico;Crescimentoedesenvolvimentodacriança;Aleitamento
materno;DoençasdaPrimeiraInfância.EnfermagememSaúdePública:Imunização.Vigilânciaepidemiológica;AtençãoàSaúdedacriança
edoadolescente,doadulto,damulheredoidoso.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercício
da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Lei n°. 8.429/1992: disposições gerais. Atos de improbidade administrativa.
(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

TÉCNICOEMVIGILÂNCIASANITÁRIA:SistemaÚnicodeSaúdeͲSUS:conceitos,fundamentaçãolegal,princípiosediretrizes.Vigilânciaem
Saúde: Epidemiológica, Ambiental e Sanitária. Saneamento básico: importância do tratamento da água e esgoto e do destino do lixo.
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Caracterização de endemias e epidemias. Dengue. Controle de vetores. Avaliação das condições sanitárias para o funcionamento de
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde e de
estabelecimentosdeinteresseàsaúde.Biossegurançaecontroledeinfecçãohospitalar.Resíduosdeserviçosdesaúde.Noçõesdesaúdedo
trabalhador:equipamentosdesegurança,situaçõesderisco.Noçõesdesaúdepública,Notificaçãocompulsória,Imunizaçãoativaepassiva,
realização de visitas domiciliares, formação de inquéritos epidemiológicos, busca ativa, controle de zoonoses, atividades educativas
referentes a prevenção e bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. Principais Leis Federais, Estaduais e Municipais sobre
vigilânciasanitária.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunção
pública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25
deoutubrode2021).

TÉCNICODECONTABILIDADE:CONTABILIDADEGERAL:1Princípiosfundamentaisdecontabilidade(aprovadospeloConselhoFederalde
Contabilidade Ͳ CFC Ͳ por meio da Resolução do CFC nº 750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/2010). 2 Elaboração de
demonstraçõescontábeispelalegislaçãosocietária,pelosprincípiosfundamentaisdacontabilidadeepronunciamentoscontábeisdoComitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.1 Demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). 2.2 Balanço patrimonial. 2.3
Demonstraçãodoresultadodoexercício.2.4Demonstraçãodovaloradicionado.2.5DemonstraçãodasMutaçõesdoPatrimônioLíquido.
2.6DemonstraçãodeLucrosouPrejuízosAcumulados.2.7DemonstraçãodoResultadoAbrangente.3Disponibilidades–caixaeequivalentes
decaixa:conteúdo,classificaçãoecritériosdeavaliação.4Contasareceber:conceito,conteúdoecritérioscontábeis.5Estoques:conceito
eclassificação.5.1Critériosdeavaliaçãodeestoques.6Realizávelalongoprazo(nãocirculante):conceitoeclassificação.6.1Ajusteavalor
presente: cálculo e contabilização de contas ativas e passivas. 7 Passivo exigível: conceitos gerais, avaliação e conteúdo do passivo. 8
Fornecedores,obrigaçõesfiscaiseoutrasobrigações.9Empréstimosefinanciamentos,debêntureseoutrostítulosdedívida.10Provisões,
passivoscontingenteseativoscontingentes.11PatrimônioLíquido.11.1Reservasdecapital.11.2Ajustesdeavaliaçãopatrimonial.11.3
Reservasdelucros.11.4Açõesemtesouraria.11.5Prejuízosacumulados.11.6Dividendos.12Custodasmercadoriasedosprodutosvendidos
edosserviçosprestados.12.1Custeiorealporabsorção.12.2Custeiodireto(oucusteiovariável).12.3CustoͲpadrão.12.4Custeiobaseado
ematividades.12.5RKW.12.6Custosparatomadadedecisões.12.7Sistemasdecustoseinformaçõesgerenciais.12.8Estudodarelação
custo versus volume versus lucro. 13 Despesas e outros resultados operacionais. 14 Consolidação das demonstrações contábeis e
demonstraçõesseparadas.15Correçãointegraldasdemonstraçõescontábeis.16AnáliseeconômicoͲfinanceira.16.1Indicadoresdeliquidez.
16.2Indicadoresderentabilidade.16.3Indicadoresdelucratividade.16.4Indicadoresdeendividamento.16.5Indicadoresdeestruturade
capitais.16.6Análiseverticalehorizontal.IIͲCONTABILIDADEPÚBLICA:1Princípiosdecontabilidadesobaperspectivadosetorpúblico.2
Sistema de Contabilidade Federal. 3 Conceituação, objeto e campo de aplicação. 4 Composição do Patrimônio Público. 4.1 Patrimônio
Público.4.2Ativo.4.3Passivo.4.4SaldoPatrimonial.5VariaçõesPatrimoniais.5.1Qualitativas.5.2Quantitativas:receitaedespesasobo
enfoquepatrimonial.5.3Realizaçãodavariaçãopatrimonial.5.4Resultadopatrimonial.6Mensuraçãodeativos.6.1AtivoImobilizado.6.2
AtivoIntangível.6.3Reavaliaçãoereduçãoaovalorrecuperável.6.4Depreciação,amortizaçãoeexaustão.7Mensuraçãodepassivos.7.1
Provisões.7.2PassivosContingentes.8Tratamentocontábilaplicávelaosimpostosecontribuições.9Sistemadecustos.9.1Aspectoslegais
dosistemadecustos.9.2Ambientedainformaçãodecustos.9.3Característicasdainformaçãodecustos.9.4Terminologiadecustos.10
Planodecontasaplicadoaosetorpúblico.11Demonstraçõescontábeisaplicadasaosetorpúblico.11.1Balançoorçamentário.11.2Balanço
Financeiro. 11.3 Demonstração das variações patrimoniais. 11.4 Balanço patrimonial. 11.5 Demonstração dos fluxos de caixa. 11.6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 11.7 Notas explicativas às demonstrações contábeis. 11.8 Consolidação das
demonstraçõescontábeis.12Transaçõesnosetorpúblico.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:
exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Lei n°. 8.429/1992: disposições gerais. Atos de improbidade
administrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

# 5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS – MATEMÁTICA – CONHECIMENTOS INFORMÁTICA – CONHECIMENTOS
GERAIS/ATUALIDADES Ͳ HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE JANDAÍRA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL
MÉDIO.

CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Intelecção de textos: verbais e nãoͲverbais. Morfossintaxe: substantivo, artigo, adjetivo,
numeral,pronome,preposição,conjunção,preposição,conjunçãoeverbo(flexõesemtempo,modo,númeroepessoa).advérbioemsuas
diversas circunstâncias, vozes do verbo. Oração, frase e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
Coordenaçãoesubordinação.Sintaxedeconcordância,deregênciaedecolocação.Semântica:sinonímia,antonímia,homonímia,parônima,
polissemia,denotaçãoeconotação,figurasdelinguagemevíciosdelinguagem.Estilística:funçõesdalinguagem.Formasdediscurso:direto,
indiretoeindiretolivre.Acentuaçãográfica.Crase.Pontuação.Ortografia.

CONTEÚDOCOMUM–MATEMÁTICA:Equaçãodo1.ºe2ºgrau;conjuntosnuméricos;operaçõescomnúmerosnaturais;expressãosimples
ecomposta;divisibilidade;múltiplosediversos;fatoração,problemascomquatrooperações,MDCeMMC;fraçãoordinária;potênciase
raízes;grandezasproporcionais;razão;porcentagem;juros;regradetrêssimplesecomposta;desconto;númerosprimos;sistemamétrico
decimal:(comprimento,superfície,volume,capacidadeemassa);Gráficos.Potenciação,Radiciação,Função,QuadráticaeProblemas.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSDEINFORMÁTICA:Conceitosbásicos:novastecnologiaseaplicações,ferramentaseaplicativos,
procedimentosdeinformática,tiposdecomputadores,conceitosdehardwareedesoftware.AmbienteWindows(versões7e8):noçõesde
sistemas operacionais, programas e aplicativos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e
programas.MicrosoftOffice(versões2003,2007e2010):Word(editordetextos),Excel(planilhas),PowerPoint(apresentações),Outlook,
OneNotee Lync. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet, extranet e intranet.
Programasdenavegação:MicrosoftInternetExplorer,MozillaFirefox,GoogleChrome,SafarieOpera.Utilizaçãodeinternet:Sítiosdebusca
epesquisa,ambientescolaborativos.Redessociais,computaçãonasnuvens(cloudcomputing).Segurançadainformação:noçõesdevírus,
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wormseoutraspragasvirtuais,técnicasdefraudeeinvasãodesistemas,aplicativos(antivírus,firewall,antispywareetc.),procedimentosde
segurançaebackup.

CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômicoesocialnoBrasilenomundo.Princípiosdeorganizaçãosocial,cultural,saúde,meioambiente,políticaeeconômicabrasileira.
Análisedosprincipaisconflitosnacionaisemundiais.AssuntosdeinteressegeralͲnacionalouinternacionalͲamplamenteveiculados,nos
últimosdoisanos,pelaimprensafaladaouescritadecirculaçãonacionaloulocalͲrádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSLOCAIS(HISTÓRIAEGEOGRAFIADEJANDAÍRA):GeografiadeJandaíra:1.meiosdetransportee
comunicação, limites, território, povoados, distritos, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, desenvolvimento humano, economia,
extrativismo,pontosturísticosefolclore).HistóriadeJandaíra:2.AsAutoridades(municipaiseServiçosPúblicos).3.Símbolosdomunicípio.
4. Datas Cívicas e Sociais. 5. Acontecimentos importantes ocorridos em Jandaíra. 6 Formação do Município de Jandaíra (período préͲ
emancipatório ao contemporâneo). 7. Obras e feitos relevantes realizados por entes públicos e particulares no âmbito Municipal. 8.
Personalidadesquemarcaramhistórianocontextolocal.9.Osgrandesdesafiosenfrentadospelapopulaçãojandaiensenodecorrerdesua
história.10.Produçãoculturallocal.11.Agentespolíticos.12.LeiOrgânicadoMunicípiodeJandaíra.

AGENTE ADMINISTRATIVO: 1. Planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de missões, objetivos, atividades da
administração pública. Planejamento estratégico. Reforma e modernização na administração pública. Habilidades gerenciais básicas:
percepção;motivação;comunicaçãoeliderança;conflitosenegociação;tomadadedecisões;eficiência,eficáciaeefetividade.Aatividade
administrativa:princípiosbásicos(legalidade,moralidade,impessoalidadeefinalidade,razoabilidade,publicidadeeeficiência).Avaliaçãode
desempenho.Desenvolvimentogerencial.Funçõesadministrativas:PlanejamentoeOrganização.Correspondênciaoficial.Informaçõesem
processos.Administraçãodepessoal,dematerial,contábilefinanceiro.LeidasLicitaçõesecontratos:Lei8.666de21/06/93emodificações
Noçõesderelaçõeshumanas.2.Correspondência:Conceitos,DivisãoeElementos,CorrespondênciaEmpresarial:Conceitos,Documentos;
Princípios básicos de arquivologia. 3. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da
cidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alterada
pelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO: 1ͲLegislação: Estatuto da Criança e Adolescente –ECA; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB9394/96;2ͲAcriança:desenvolvimentoeaprendizagem;3ͲAbrincadeiranavidaenaescola;4ͲOdesenhoinfantil;5ͲAlfabetização:a
escrita e leitura em suas funções sociais; 6ͲAcolhimento, Observação, registro e avaliação formativa; 7ͲA relação entre afetividade e
inteligêncianodesenvolvimentoinfantil;8ͲOrganização,orientaçãoezelopelousoadequadodoespaço,dosmateriais,jogosebrinquedos;
9ͲObjetivos,conteúdoseatividadespedagógicasnaeducaçãodecrianças,conformeorientaçõescontidasnoReferencialCurricularNacional
paraaEducaçãoInfantil;10ͲElaboração,execuçãoeavaliaçãonoplanodegestãodaescola;11ͲFunçõesdocuidadordecreche;Operfildo
cuidadordecreche;Relaçõesentrefamíliaeocuidador;Primeirossocorros;Higieneesaúdedacriançade0a5anos;Arotinadascreches;
Desenvolvimentomotor;Aspráticasdecuidareeducar;Olúdico;Literaturainfantil;Períododeadaptação;Odesenhoinfantil;Artesvisuais;
Concepçãodecriança;Desenvolvimentodalinguageminfantil;12ͲBasenacionalCurricular:EtapaEducaçãoinfantil;13ͲDiretrizesCurriculares
NacionaisparaEducaçãoInfantil;14ͲCurrículoeLinguagemnaeducaçãoinfantil,LinguagemOraleLinguagemEscritanaEducaçãoInfantil:
PráticaseInterações,SerCriançanaEducaçãoInfantil:Infânciaelinguagem.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.
Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°. 8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosde
improbidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

AUXILIARDESAÚDEBUCAL:Orientaçãosobretécnicasdehigienebucal.Recepçãodopaciente:preenchimentodefichaclínicaeorganização
doarquivoefichárioecontroledomovimentofinanceiro.Revelaçãoemontagemderadiografiasdentárias.Materialdeusoodontológico:
classificaçãoemanipulação.Instrumentalodontológico:identificação,classificação,técnicasdeinstrumentação.Aspectoséticosdoexercício
profissionaldaASB*.Baseslegaisecompetências.AtribuiçõesdaASB*esuaimportâncianaequipeodontológica.Moldeirasodontológicas:
tipos,seleçãoeconfecçãodemodelosemgesso.Métodospreventivoscontraacáriedentaledoençasperiodontais:técnicasdeaplicação.
Consultórioodontológico:conservação;manutençãodoequipamentoedoambientedotrabalho.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,
princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposições
gerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS: Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais, Comerciais e Prestadores de serviços. Fundamentos
técnicoselegaisdaconstruçãocivil.Afunçãodofiscaldeobras.Autodeinfração.Autodeapreensão.TributosmunicipaisenoçõesdeDireito
Municipal.CódigoTributáriodoMunicípiodeJandaíra.LeiOrgânicadoMunicípiodeJandaíra.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,
princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposições
gerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

FISCALDETRIBUTOSEARRECADAÇÃO:TributosemEspécie.CompetênciaTributária.TiposdeTributos.ConceitosGerais:FatoGerador;
Competência; Base de Cálculo. Código Tributário Nacional (Lei Federal 5.172/66). Fiscalização de tributos: organização de processos,
auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais; A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de
contribuintes;Receitaedespesapública:conceitos,classificação,escrituração;Análisedebalanço,talonários,selosdecontrole,notasfiscais
e livros fiscais; Bens públicos: cálculos e avaliações. Despesas públicas, licitação, impostos. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral,
princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposições
gerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).
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INTERPRETE DE LIBRAS: Diferenças e semelhanças entre a Libras e a Língua Portuguesa; Aspectos linguísticos e gramaticais da Libras;
Implicaçõeséticasnaatuaçãodoprofissionaltradutor/intérpretedeLibras;Papéiseresponsabilidadesdotradutor/intérpretedeLibrasem
diferentescontextossociopolíticos;Estratégiasdetradução:literalesentido;Efeitosdemodalidadenoprocessodetradução/interpretação
queenvolvelínguaoralelínguadesinais;Conceitosdetraduçãoeinterpretaçãoemsuasdiferentesmodalidades;Representaçõesdasurdez
(visão clínica e socioantropológica); Libras e a comunidade surda: aspectos históricos, culturais e identitários; A atuação do Tradutor e
Intérprete Educacional; Código de ética na tradução e interpretação; Legislação: Lei nº 10.436/2002; Decreto nº 5.626/2005; Lei nº
12.319/2010;Leinº13.146/2015(LeiBrasileiradeInclusãodaPessoacomDeficiência).ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípios
evalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.
Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

OPERADORDEMÁQUINAS:LegislaçãodetrânsitonoseutodoconformepreceituaoCódigoNacionaldeTrânsitoLei9.503/97;Sinalização
horizontal, vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito; Normas de segurança na operação de
tratores e máquinas; Simbologia universal para máquinas; Controles e instrumentos (painel, pedais, assento, alavancas e direção);
Funcionamento de motor ciclo 4 tempos ciclo diesel; Amaciamento do motor; Sistema de alimentação de ar e combustível; Sistema de
lubrificação;Sistemadearrefecimento;Sistemaelétrico;Ajustedabitolaealinhamentodasrodas;Traçãodianteiraauxiliar;Lastreamento
(líquido e com contrapesos); Calibração dos pneus; Caixa de câmbio, tipos de transmissão e tomada de potência (TDP); Freios; Sistema
hidráulico e de comando remoto; Sistema de bloqueio do diferencial; Conjunto de embreagem; Manutenção preventiva; Tipos de
implementos e suas finalidades; Acoplamento e regulagem de implementos; Seleção de marcha e rotação do motor para trabalho;
Acoplamento, regulagens e operação de implementos para preparo de solo, semeadura, distribuição a lanço, pulverização e colheita.
Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de
organizaçãoedisciplinageral.Organizaçãodolocaldetrabalhoeprocessosdetrabalho.Boasmaneiras.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,
moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:
disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

SECRETÁRIOESCOLAR:1.Planejamento,coordenação,execução,controleeavaliaçãodemissões,objetivos,atividadesdaadministração
pública.Planejamentoestratégico.Reformaemodernizaçãonaadministraçãopública.Habilidadesgerenciaisbásicas:percepção;motivação;
comunicaçãoeliderança;conflitosenegociação;tomadadedecisões;eficiência,eficáciaeefetividade.Aatividadeadministrativa:princípios
básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e finalidade, razoabilidade, publicidade e eficiência). Avaliação de desempenho.
Desenvolvimento gerencial. Funções administrativas: Planejamento e Organização. Correspondência oficial. Informações em processos.
Administraçãodepessoal,dematerial,contábilefinanceiro.LeidasLicitaçõesecontratos:Lei8.666de21/06/93emodificaçõesNoçõesde
relaçõeshumanas.2.Correspondência:Conceitos,DivisãoeElementos,CorrespondênciaEmpresarial:Conceitos,Documentos;Princípios
básicosdearquivologia.3.ÉTICANOSERVIÇOPÚBLICO:Ética,moral,princípiosevalores.Éticaedemocracia:exercíciodacidadania.Éticae
funçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alteradapelaLeinº14.230
de25deoutubrode2021).

#6.CONTEÚDOPROGRAMÁTICODEPORTUGUÊS,MATEMÁTICA,CONHECIMENTOSGERAIS/ATUALIDADES,LOCAISECONHECIMENTOS
ESPECÍFICOSPARAOCARGODENÍVELFUNDAMENTAL.

CONTEÚDOCOMUM–LÍNGUAPORTUGUESA:CompreensãoeinterpretaçãodetextosverbaisenãoͲverbais.Classificaçãodaspalavras:
substantivo,artigo,adjetivo,numeral,pronome,preposição,conjunção.Verbo:flexõesemtempo,modo,númeroepessoa.Sinônimose
Antônimos. Oração, frase e período. Termos essenciais e integrantes da oração:sujeito e predicado, complementos verbais e nominais,
adjuntosadverbiaisenominais,aposto.Concordâncianominaleverbal.Acentuaçãográfica.Pontuação.Ortografia.

CONTEÚDO COMUM – MATEMÁTICA: Equação do 1º grau, frações ordinárias, sistema de numeração, numerais, decimais, numeração
romana,operaçãocomnúmerosnaturais,problemascomquatrooperações,expressões,razõeseproporções,juros;porcentagem;operação
comnúmerointeiro,regradetrêssimplesecomposta;SistemaMétricoDecimal(comprimentoevolume).RACIOCÍNIOLÓGICO:Medira
habilidadedocandidatoementenderasrelaçõesentreaspessoas,lugares,coisas,objetos,etc.Deduzirnovasinformaçõesdasrelações
fornecidas,atravésderaciocíniobásico.VerificaracapacidadedeutilizarͲsederaciocínioanalíticoededutivo.1)Interpretaçãodesequências
numéricas; 2) Interpretação de sequências lógicas através do uso de figuras; 3) Interpretação de sequências lógicas através do uso de
símbolos.

CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômicoesocialnoBrasilenomundo.Princípiosdeorganizaçãosocial,cultural,saúde,meioambiente,políticaeeconômicabrasileira.
Análisedosprincipaisconflitosnacionaisemundiais.AssuntosdeinteressegeralͲnacionalouinternacionalͲamplamenteveiculados,nos
últimosdoisanos,pelaimprensafaladaouescritadecirculaçãonacionaloulocalͲrádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet.

CONTEÚDOCOMUM–CONHECIMENTOSLOCAIS(HISTÓRIAEGEOGRAFIADEJANDAÍRA):GeografiadeJandaíra:1.Meiosdetransportee
comunicação, limites, território, povoados, distritos, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia, desenvolvimento humano, economia,
extrativismo,pontosturísticosefolclore).HistóriadeJandaíra:2.AsAutoridades(municipaiseServiçosPúblicos).3.Símbolosdomunicípio.
4. Datas Cívicas e Sociais. 5. Acontecimentos importantes ocorridos em Jandaíra. 6 Formação do Município de Jandaíra (período préͲ
emancipatório ao contemporâneo). 7. Obras e feitos relevantes realizados por entes públicos e particulares no âmbito Municipal. 8.
Personalidadesquemarcaramhistórianocontextolocal.9.Osgrandesdesafiosenfrentadospelapopulaçãojandaiensenodecorrerdesua
história.10.Produçãoculturallocal.11.Agentespolíticos.12.LeiOrgânicadoMunicípiodeJandaíra.
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MERENDEIRA/PORTEIRO:ÉticaeCidadania:direitosedeveresdoprofissional:éticadaresponsabilidade,dahumanidade.DireitoseDeveres
IndividuaiseColetivos;Relaçõeshumanasnotrabalho.NoçõesdePrevençãodeacidentes,edeorganizaçãoedisciplinageral.Organização
do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente,
segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção.
Comportamento no local de trabalho. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da
cidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidadeadministrativa.(alterada
pelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).

MOTORISTA: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Sinalização horizontal,
vertical,porapitos,gestosesemáforos.Noçõesbásicassobrecomplexodetrânsito.Ohomem:seupreparotécnico,psicológicoeeducacional
como usuário da via. A Via: sua importância para a circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso pelo pedestre. O Veículo: seu
conhecimentocomomeiodecomunicaçãoedetransporte,seuusoemanutenção.OCódigoNacionaldeTrânsitoeseuregulamento.O
comportamentodocondutornadireçãoveicular.Ocomportamentodopedestrenasviasdecirculação.Adireçãodefensiva,suaimportância
paraasegurançadotrânsito.tiposdehabilitação;Ousodosequipamentosobrigatórioseosacessóriosdesegurança.Ocomportamento
específicodocondutornotransportedepassageirosdecargaspesadasperigosasesocorrosurgentes.PrimeirosSocorros,DireitoseDeveres
IndividuaiseColetivos;Relaçõeshumanasnotrabalho.NoçõesdePrevençãodeacidentes,edeorganizaçãoedisciplinageral.Organização
do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores. Ética e
democracia:exercíciodacidadania.Éticaefunçãopública.Éticanosetorpúblico.Lein°.8.429/1992:disposiçõesgerais.Atosdeimprobidade
administrativa.(alteradapelaLeinº14.230de25deoutubrode2021).
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ANEXOIIͲDASPROVASPRÁTICAS

Aprovapráticaterácaráterclassificatórioeeliminatório.Oscandidatosserãoclassificadospelaordemdecrescentesdototaldepontosobtidos.
AProvaPráticaserárealizadaparaoscandidatosaocargodeMotoristasnãoeliminadosnaProvaObjetivaecujaclassificação,sejacorrespondenteaaté
CINCOVEZESonúmerodasvagasprevistasparaosreferidoscargos.Emcasodeempate,serãochamadososcandidatosquepossuemamesmanotadoúltimo
dessalista.
OCandidatodeverácompareceraolocaldesignadoparaaprovapráticacomantecedênciamínimade30(trinta)minutos,eterátolerânciamáximade15
(quinze)minutosdohoráriofixadoparaseuiníciodecadaturma.
ParaaprovapráticadeDireção,oscandidatosconvocadosdeverãoapresentarͲsecomtrajesapropriadosemunidosdedocumentodeidentidadenoseu
originaleCarteiraNacionaldeHabilitação–conformeCategoriadeHabilitaçãoexigidanoAnexoIII(MOTORISTAͲLetra“C”/MOTORISTAͲLetra“D”),dentro
doprazodevalidade,fazendousodeóculos(oulentesdecontato)quandohouvertalexigêncianaCNH,deacordocomalegislaçãovigente(códigoNacional
deTrânsito).
ParaaprovapráticadeDireçãoeDomínio,oscandidatosconvocadosdeverãoapresentarͲsecomtrajesapropriadosemunidosdedocumentodeidentidade
noseuoriginaleCarteiraNacionaldeHabilitação,dentrodoprazodevalidade,fazendousodeóculos(oulentesdecontato)quandohouvertalexigênciana
CNH,deacordocomalegislaçãovigente(códigoNacionaldeTrânsito).
Ocandidatoquenãoapresentarosdocumentosdeidentidadenoseuoriginale/ouCarteiraNacionaldeHabilitaçãoconformeexigênciadecadacargonão
poderárealizaraavaliaçãoprática.
OcandidatoquenãocompareceràProvaPráticaouquenãopuderrealizáͲlapornãoportarosdocumentosnecessáriosseráautomaticamentedesclassificado,
independentedanotaobtidanaprovaescritaobjetiva.Nãoserãoaceitos,emhipótesealguma,pedidosderealizaçãodoexameforadadata,horárioelocal
estabelecidospeloEditaldeconvocaçãoparaarealizaçãodaProvaPrática.

*PRÁTICADEDIREÇÃOͲCARGO:MOTORISTA

Asprovaspráticasconsistirãoem:
Tarefa01:Executarmanobranoveículo,colocandoͲoembalizademarcada.
Tarefa02:Manobraroveículonopátioeemviaspúblicas,retornandoparaopátioaofinal.
OtemposerádefinidopelaComissãoavaliadoraedivulgadoaoscandidatosantesdasprovas.

Ocandidatocomeçaráaprovacom100pontos,ondecadafaltaserádescontadadeacordocomatabelaabaixo.

Faltaseliminatórias:(Eliminamocandidatonamesmahora)
a)desobedecerasinalizaçãosemafóricaedeparadaobrigatória;
b)avançarsobreomeiofio;
c)nãocolocaroveículonaáreabalizada,emnomáximoduastentativas,enotempoestabelecido;
d)avançarsobreobalizamentodemarcadoquandodacolocaçãodoveículonavaga;
e)usaracontramãodedireção;
f)nãocompletararealizaçãodetodasetapasdoexame;
g)avançaraviapreferencial;
h)provocaracidentedurantearealizaçãodoexame;
i)excederavelocidadeindicadanavia;
j)cometerqualqueroutrainfraçãodetrânsitodenaturezagravíssima.

Faltasgraves(30pontosnegativos)
a)desobedeceràsinalizaçãodaviaoudoagentedeautoridadedetrânsito;
b)nãoobservarasregrasdeultrapassagemoudemudançadedireção;
c)Nãodarpreferênciadepassagemaopedestrequeestiveratravessandoaviatransversalparaondesedirigeoveículo,ouaindaquandoopedestrenãohaja
concluídoatravessia,mesmoqueocorrasinalverdeparaoveículo;
d)manteraportadoveículoabertaousemiabertaduranteopercursodaprovaoupartedele;
e)nãosinalizarcomantecedênciaamanobrapretendidaousinalizáͲlaincorretamente;
f)nãousardevidamenteocintodesegurança;
g)perderocontroledadireçãodoveículoemmovimento;
h)cometerqualqueroutrainfraçãodetrânsitodenaturezagrave.

Faltasmédias(20pontosnegativos)
a)executaropercursodaprova,notodoouemparte,semestarofreiodemãointeiramentelivre;
b)trafegaremvelocidadeinadequadaparaascondiçõesadversasdolocal,dacirculação,doveículoedoclima;
c)interromperofuncionamentodomotor,semjustarazão,apósoiníciodaprova;
d)fazerconversãoincorretamente;
e)usarabuzinasemnecessidadeouemlocalproibido;
f)desengrenaroveículonosdeclives;
g)colocaroveículoemmovimentosemobservarascautelasnecessárias;
h)usaropedaldaembreagemantesdeusaropedaldofreionasfrenagens;
i)entrarnascurvascomaengrenagemdetraçãodoveículoempontoneutro;
j)engrenarouutilizarasmarchasdemaneiraincorreta,duranteopercurso;
k)cometerqualqueroutrainfraçãodetrânsitodenaturezamédia.

FaltasLeves(10pontosnegativos)
a)provocarmovimentosirregularesnoveículo,semmotivojustificado;
b)ajustarincorretamenteobancodoveículodestinadoaocondutor;
c)nãoajustardevidamenteosespelhosretrovisores
d)apoiaropénopedaldaembreagemcomoveículoengrenadoeemmovimento;
e)utilizarouinterpretarincorretamenteosinstrumentosdopaineldoveículo;
f)darpartidaaoveículocomaengrenagemdetraçãoligada;
g)tentarmovimentaroveículocomaengrenagemdetraçãoempontoneutro;
h)cometerqualqueroutrainfraçãodenaturezaleve.
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*PRÁTICAͲCARGO–OPERADORDEMÁQUINA

x
Na prova prática, para o cargo de Operador de Máquina o candidato será avaliado conforme itens abaixo, levando em conta a
máquina/equipamentoaseroperadopelocandidato:

x
Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos conhecimentos e do domínio prático operacional do
candidato.Casoocandidatodemonstreconhecimentoinsuficientee/ouinsegurança,oferecendoqualquertipoderisconaoperação,omesmo
seráimpedidoderealizaroreferidotestepráticoeseráconsideradodesclassificadoeeliminadodoProcessoSeletivo.
x
Avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levandoͲse em
consideraçãoousoeaproveitamentodoequipamentoutilizado.Fatoresaseremavaliados:

9 VerificaçãodaMáquina(pneus,água,óleo,bateria);
9 Habilidadesaooperaroequipamento;
9 AproveitamentodoEquipamento;
9 Produtividade;
9 Técnica/Aptidão/Eficiência.

x
Ocandidatodeveoperaroequipamento/máquinadeformaadequada,partindodolocalemqueseencontra,semcometererrosoudemonstrar
insegurançaqueofereçariscoparasi,paraosavaliadoreseparaoequipamento,atendendoasorientaçõesdeexecuçãodefinidaspeloavaliador,
deformaadequada,atendendoaoscritériosindicados.Aofinaldotesteoequipamentodeveráserconduzido,seforocaso,aoseulocalde
origem.
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****ANEXOIII****

Vagas

Cadastro
Reserva

C. H.
semanal

Vencimentos
(R$)

ASSISTENTE SOCIAL

04

CR

30

1.500,00

- 102 -

BIBLIOTECÁRIO

01

CR

20

1.936,36

- 103 -

COORDENADOR PEDAGÓGICO

04

CR

20

1.500,00

- 104 -

ENFERMEIRO

02

CR

30

1.500,00

- 105 -

FARMACÊUTICO

01

CR

30

1.500,00

- 106 -

FISIOTERAPEUTA

02

CR

30

1.500,00

- 107 -

NUTRICIONISTA

02

CR

30

1.500,00

- 108 -

ODONTOLOGO

02

CR

30

1.500,00

- 109 -

PROCURADOR MUNICIPAL

01

CR

40

4.500,00

- 110 -

PSICOLOGO

02

CR

30

1.500,00

- 111 -

PSICOPEDAGOGO

02

CR

40

1.936,36

- 112 -

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA*

01

CR

20

- 113 -

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

01

CR

20

- 114 -

PROFESSOR DE INGLES

02

CR

20

1.936,36

- 115 -

PROFESSOR DE LETRAS

01

CR

20

1.936,36

- 116 -

PROFESSOR DE MATEMATICA

01

CR

20

1.936,36

CÓDIGO

Cargo

- 101 -

Taxa
(R$)

Pré-Requisitos

Nível Superior Serviço Social +
110,00
Registro no Conselho
Nível Superior Bibliotecário +
110,00
Registro no Conselho
Nível Superior Pedagogia

110,00

Nível Superior Enfermagem +
Registro no Conselho
Nível Superior Farmácia + Registro
no Conselho
Nível Superior Fisioterapia +
Registro no Conselho
Nível Superior Nutrição + Registro
no Conselho
Nível Superior Odontologia +
Registro no Conselho
Nível Superior Direito + Registro no
Conselho
Nível Superior Psicologia +
Registro no Conselho

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

Nível Superior Psicopedagogia

110,00

1.936,36

110,00

1.936,36

Formação em Curso Superior de
graduação ou de licenciatura
plena com habilitação específica
em área própria.

110,00
110,00
110,00
110,00

Licenciatura em Pedagogia, para
atuar na docência do ensino
infantil e ensino fundamental I
Curso Técnico Específico na Área
e Registro no Conselho
Curso Técnico Específico na Área
e Registro no Conselho
Curso Técnico Específico na Área
e Registro no Conselho

- 117 -

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR EM
PEDAGOGIA

02

CR

20

1.936,36

- 118 -

TÉCNICO DE AGRÍCOLA

01

CR

40

1.212,00

- 119 -

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

05

CR

40

1.212,00

- 120 -

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

01

CR

40

1.899,31

- 121 -

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

01

CR

40

1.212,00

Curso Técnico Específico na Área

75,00

- 122 -

AGENTE ADMINISTRATIVO

09

CR

40

1.212,00

Nível Médio

75,00

- 123 -

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

05

CR

40

1.212,00

Nível Médio

75,00

- 124 -

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

03

CR

40

1.212,00

Nível Médio

75,00

- 125 -

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

02

CR

40

1.212,00

Nível Médio

75,00

- 126 -

FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

03

CR

40

1.212,00

Nível Médio

75,00

- 127 -

INTERPRETE DE LIBRAS

01

CR

20

1.212,00

Nível
Médio
12.319/2010) **

- 128 -

OPERADOR DE MÁQUINAS

01

CR

40

1.212,00

Nível Médio

75,00

- 129 -

SECRETÁRIO ESCOLAR

04

CR

40

1.212,00

Nível Médio

75,00

- 130 -

MERENDEIRA

03

CR

40

1.212,00

Nível Fundamental

55,00

- 131 -

PORTEIRO

02

CR

40

1.212,00

Nível Fundamental

55,00

1.899,31

Nível Fundamental + Carteira
Nacional de Habilitação “C” ou
“D”

55,00

- 132 -

MOTORISTA CNH “C” ou “D”

04

CR

40

(lei

federal:

110,00
75,00
75,00
75,00

75,00


*PROFESSORDEEDUCAÇÃOFISICAcomregistronorespectivoConselho.
**Lei12.319/2010,otradutor/intérpretedelibrasprecisateraomenosoensinomédiocompletoeteraformaçãoemcursosprofissionalizantesreconhecidos,
alémdaformaçãocontinuadaatravésdasSecretariasdeEducaçãoouinstituiçõesdenívelsuperior,quetambémoferecemcursosdeextensãouniversitária.
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CRONOGRAMA


ATIVIDADES
PublicaçãodoExtratodoEditaldeabertura.
Períodoparasolicitaçãodeinscrição.
Períodoparapagamentodataxadeinscrição.
Períodoparasolicitaçãodeisençãodataxadeinscrição.
DivulgaçãodaListagemdeinscriçãoisentadataxadeinscrição.
Interposiçãoderecursoscontraosindeferimentosdopedidodeisenção.
DivulgaçãodaListagemFinalapósanálisederecursodospedidosdeisençãodataxade
inscrição.
Período para postagem de laudo médico. (Somente para solicitação de condição
especial para realizar a prova objetiva e identificação de pessoa com necessidade
especial).
Publicação do Deferimento e Indeferimento das Inscrições Ampla Concorrência e
AtendimentoEspecial–RelatórioGeraldosInscritos
PrazodeRecursosͲNaeventualidadedeinscritonãoconstardalistageral.
Divulgação da relação de candidatos inscritos e do local de realização das provas
objetivas.
AplicaçãodaProvaObjetivaeEntregadeTítulos
DivulgaçãodosgabaritosdasProvasObjetivas(Preliminar).
InterposiçãoderecursoscontraosgabaritosdasProvasObjetivas.
Divulgaçãodoresultadodosjulgamentosdosrecursoscontraosgabaritosdasprovas
Objetivas.
DivulgaçãodoGabaritoDefinitivodasProvasObjetivas.
DivulgaçãodoResultadodasProvasObjetivaseNotasdeTítulos.
PrazoparaapresentaçãoderecursosreferentesàpontuaçãodaProvaObjetivaeNotas
deTítulos.
DivulgaçãodoresultadodosjulgamentosdosrecursoscontraapontuaçãodaNotasda
ProvaObjetivaeNotasdeTítulos.
EditaleConvocaçãoProvaPráticadeMotorista
AplicaçãodaProvaPrática:Motorista
DivulgaçãodoResultadodeNotasdaProvaPrática
PrazoparaapresentaçãoderecursosreferentesàpontuaçãodaProvaPrática
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra à pontuação da Prova
Prática
PublicaçãodoResultadoFinal.

DATASPREVISTAS
26/07/2022
Das08hdodia01/08às
23h59mindodia18/08/2022
De01/08a19/08/2022
De01/08e02/08/2022
08/08/2022
De09/08e10/08/2022
15/08/2022
De01/08e18/08/2022
29/08/2022
30/08e31/08/2022
08/09/2022
18/09/2022
20/09/2022
21/09e22/09/2022
10/10/2022
10/10/2022
17/10/2022
18/10e19/10/2022
24/10/2022
24/10/2022
30/10/2022
01/11/2022
03/11e04/11/2022
07/11/2022
07/11/2022


Ainterposiçãoderecursocontraoresultadofinalterácomofinalidadeúnicabuscarcorrigiralgumerromaterialqueestejapresenteno
resultadooraapresentado.TrataͲsedeeventualerronasomadasnotas,nocritériodedesempate,errononomedocandidato,cargoou
localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas ou sobre os títulos
apresentados.

Todasaspublicaçõesserãodivulgadasatéàs18:00hdadataestipulada,nositedaPLANEJAR:www.planejarconcursos.com.br,enosmurais
doátriodaSedeAdministrativoMunicipal,Centro–Jandaíra/BA.

OcronogramadeexecuçãodoconcursopoderáseralteradopelaPLANEJARe/oupeloMUNICÍPIODEJANDAÍRA,aqualquermomento,em
havendojustificadasrazões,semquecaibaaosinteressadosqualquerdireitodeseopor,oualgoreivindicaremrazãodealgumaalteração.

JANDAÍRA/BA,25deJulhode2022.
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PrefeitoMunicipal

Concurso Público Municipal – Edital 001/2022 – Prefeitura Municipal de Jandaíra – Bahia.

27

TERÇA-FEIRA
26 DE JULHO DE 2022
ANO II – EDIÇÃO N° 109

Edição eletrônica disponível no site www.pmjandaira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURAMUNICIPALDEJANDAÍRA/BAHIA
CONCURSOPÚBLICOͲEdital:Nº001/2022


AComissãoparaAcompanhamentoeFiscalizaçãodoConcursoPúblico,especialmente designada para
este fim, nos termos da Portaria Municipal nº 002/2022 de 14 de Fevereiro de 2022, torna público a
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Ǧ EDITAL: Nº 001/2022, destinado a seleção de
candidatos para o preenchimento de cargos vagos do quadro da Prefeitura Municipal de Jandaíra – Bahia. De
acordo com a nova redação, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.



OndeseLê:


****ANEXOIII****

CÓDIGO

Cargo

Vagas

Cadastro
Reserva

C. H.
semanal

Vencimentos
(R$)

Pré-Requisitos

Taxa
(R$)

Nível Superior Serviço Social +
110,00
Registro no Conselho
Nível Superior Fisioterapia +
110,00
Registro no Conselho

- 101 -

ASSISTENTE SOCIAL

04

CR

30

1.500,00

- 106 -

FISIOTERAPEUTA

02

CR

30

1.500,00

- 111 -

PSICOPEDAGOGO

02

CR

40

1.936,36

Nível Superior Psicopedagogia

110,00

Pré-Requisitos

Taxa
(R$)


LeiaͲse:


****ANEXOIII****

CÓDIGO

Cargo

Vagas

Cadastro
Reserva

C. H.
semanal

Vencimentos
(R$)

- 101 -

ASSISTENTE SOCIAL

02

CR

30

1.500,00

- 106 -

FISIOTERAPEUTA

01

CR

30

1.500,00

- 111 -

PSICOPEDAGOGO

01

CR

40

1.936,36

Nível Superior Serviço Social +
110,00
Registro no Conselho
Nível Superior Fisioterapia +
110,00
Registro no Conselho
Nível Superior Psicopedagogia

110,00



Este edital entra em vigor a partir de sua publicação.
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de
publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Jandaíra - Estado da Bahia.
O Edital completo encontra-se publicado por afixação no mural do Paço Municipal e no seguinte endereço
eletrônico:

www.planejarconcursos.com.br

https://www.jandaira.ba.gov.br/
Jandaíra/BA, 26 de Julho de 2022.

ADILSON AIRES LEITE DE AVILA JUNIOR
Prefeito Municipal

www.jandaira.ba.gov.br |CÓD. CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6Do8317BeM8876
Praça Horácio de Farias nº 300 - Centro | Tel: (73) 3445-2126 |Gestor: Adilson Aires Leite de Ávila Junior

2

