PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL N. 005/2017

Processo
Seletivo
para
Contratos
Temporários
de
Excepcional
Interesse
Público do Município de Lagoa da Prata-MG.

O Excelentíssimo Senhor Paulo César Teodoro, Prefeito Municipal de Lagoa da
Prata, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna
público que estarão abertas, no período de 12 de junho de 2017 a 07 de julho de
2017, as inscrições para o Processo Seletivo para Contratos Temporários de Excepcional
Interesse Público das Secretarias Municipais - Prefeitura Municipal de Lagoa Prata-MG.,
nos termos da legislação municipal, das disposições constitucionais referentes ao assunto
e demais normas contidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais
retificações, caso existam, e sua execução caberá diretamente ao Município de Lagoa da
Prata, com supervisão da Comissão Organizadora de Processo Seletivo, nomeada pela
Portaria nº 091/2013.
1.2.

O Anexo I – Das Funções temporárias/Vagas/Escolaridade/Carga Horária e

Remuneração.
1.3. O Anexo II – Programas e Conteúdo Programático.
1.4. O exercício das atividades de que trata este Edital dar-se-á no âmbito do Município de
Lagoa da Prata/MG.
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1.5.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de 01 (um) ano, contado a

partir da data da publicação de sua homologação em Jornal de circulação local e no
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata.
1.6. O prazo de validade dos contratos decorrentes deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, obedecidas as demais disposições contidas na Lei Municipal n. 1299/2005,
que trata da contratação temporária.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Local e horário – As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação,
situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.010, Centro, em Lagoa da Prata-MG., de 8:00 às
11:30 e de 13:00 às 17:00 horas, no período de 12 de junho de 2017 a 07 de julho
de 2017.
2.2. As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procurador, devendo o candidato
preencher os seguintes requisitos:
2.2.1. ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a que foi deferida a
igualdade nas condições previstas no §1º do art. 12 da Constituição Federal;
2.2.2. ter idade mínima de 18 anos;
2.2.3. gozar boa saúde
2.2.4. estar em dia com as obrigações eleitorais;
2.2.5. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
2.2.6. estar em gozo dos direitos políticos;
2.2.7. ter aptidão física e mental para o exercício das atividades;
2.3. No ato da inscrição o candidato apresentará a cédula de identidade e preencherá
ficha de inscrição, na qual sua assinatura valerá como declaração de que preenche as
condições exigidas nos itens especificados neste edital.
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2.4.

Os candidatos aprovados cumprirão a jornada de trabalho do servidor público

efetivo, conforme o ANEXO I deste Edital, podendo o serviço ser prestado no regime de
jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, nos moldes previstos na
legislação municipal, nos locais determinados pela Prefeitura Municipal de Lagoa da
Prata/MG.

3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1.

O Processo Seletivo consiste em prova objetiva de caráter eliminatório e

classificatório, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas
de resposta, das quais apenas 01 (uma) será correta, valendo 02 pontos cada uma, sendo
20 (vinte) questões de português e 10 (dez) questões de conhecimentos específicos.
3.2. Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos
pontos no total da prova.
3.3. Será eliminado do concurso o candidato que:
a) não obtiver no mínimo 60% (sessenta por cento) dos pontos da prova objetiva.
b) obtiver nota 0 (zero) em qualquer das provas (português ou conhecimentos
específicos).
3.4.

O Processo Seletivo para Contratos Temporários de Excepcional Interesse Público

para o emprego público de SALVA VIDAS será desenvolvido em 02 (duas) fases:
3.4.1. FASE 1: Consiste em prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, nos
mesmos moldes das demais provas, conforme cláusula 3.1.;
3.4.2. FASE 2: Consiste em Teste de Aptidão Física, mediante apresentação de atestado
de saúde a ser providenciado pelo candidato e sem o qual será impedido de participar do
teste.
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3.4.2.1. Os Testes de Aptidão Física consistem em:
a)

Aeróbico (Flexões abdominais e flexões de braço):

O teste consiste na execução, por cada candidato, de no mínimo 25 (vinte e cinco)
flexões abdominais no prazo de 01 (um) minuto. O exercício deverá ser realizado com o
candidato deitado de costas, com os joelhos dobrados, mãos nas orelhas ou entrelaçadas
no peito, perfazendo o movimento de subida até a altura dos joelhos, de maneira que os
cotovelos toquem as coxas.
As flexões de braço também obedecerão à quantidade mínima de 25 (vinte e
cinco) no prazo máximo de 01 (um) minuto, realizando-se o exercício com o candidato
deitado de bruços, apoiado sobre as pontas dos pés e as mãos, com tronco ereto sobre os
04 (quatro) apoios. Os movimentos descritos serão de descida do tronco até pelo menos
vinte centímetros do chão, mantendo-se a postura inicial (quatro apoios). Para o caso de
testes com candidatas do sexo feminino, admite-se o uso de 06 (seis) apoios, podendo-se
utilizar os joelhos.
b) Corrida:
Deslocamento contínuo, podendo andar ou correr, durante o tempo máximo de 15
(quinze) minutos a distancia de 2000 metros (02 quilômetros). A corrida será realizada na
calçada da Avenida Coronel Luciano, imediatamente após o final da realização do teste
aeróbico, respeitando-se um intervalo máximo de 10 (dez) minutos. O candidato, ao sinal
do avaliador, efetuará um deslocamento contínuo, podendo andar ou correr, por um
percurso total de 2000 metros (2 quilômetros) durante o tempo máximo de 15 minutos.
c)

Natação:

O teste de natação será realizado imediatamente após a realização da corrida,
respeitando-se um intervalo máximo de 20 (vinte) minutos para deslocamento. Este teste
visa mensurar a habilidade de locomoção aquática, a resistência anaeróbica, o tempo de
reação, a velocidade de deslocamento, o ritmo, a orientação espacial e a coordenação
multimembros. O candidato terá o máximo de 02 (dois) minutos para realizar a prova
O candidato deve estar equipado somente com roupa própria para banho, sem o
auxílio de qualquer outro meio de propulsão que não seja o próprio corpo, perfazendo um
trajeto total de 75 (setenta e cinco) metros, que consistem em três evoluções de 25 (vinte
e cinco) metros cada, na piscina da Praça de Esportes, sem utilizar o fundo da piscina ou a
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borda como apoio ou para descanso. É permitido ao candidato tocar a borda longitudinal
da piscina para obter impulso. A largada será dada dentro da água, não sendo permitido
salto inicial. A contagem do tempo será interrompida quando o candidato tocar a borda
da piscina ao final dos 75 (setenta e cinco) metros percorridos.
3.4.2.1.1. O candidato somente será submetido ao teste de aptidão física subseqüente se
APROVADO no teste anterior.

4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
4.1. PROVAS OBJETIVAS: As provas objetivas serão realizadas no dia 15 de julho de
2017, de 8:00 às 11:00 horas, na Escola Municipal Dr. Jacinto Campos, situada na Rua
Professor Jacinto Ribeiro, nº 132, Centro, Lagoa da Prata-MG.
4.1.2. Havendo alteração da data prevista será publicada, com antecedência, nova data
para a realização das provas.
4.1.3. As Provas objetivas deverão ser realizadas no prazo mínimo de 01 (uma) hora e
máximo de 03 (três) horas.
4.1.4. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 30 (trinta) minutos antes do
horário previsto para o início da realização das provas, munidos de documento original de
identidade, sempre oficial e com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4.1.5. O ingresso do candidato à sala para a realização das provas só será permitido
dentro do horário estabelecido pelo Edital.
4.1.6. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade
(RG); Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista, Carteira de
Motorista com foto e Passaporte.
4.1.7. No caso de perda do Documento de Identificação com o qual se inscreveu no
Processo Seletivo, o candidato deverá apresentar Cópia do Boletim de Ocorrência Policial.
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Neste caso, o candidato será submetido à identificação especial que compreende a coleta
de assinatura e impressão digital em formulário próprio, durante a realização das provas.
4.1.8. O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com clareza, a
identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de
nascimento.
4.1.9. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos,
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
4.1.10. Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o candidato ausente, por
qualquer motivo, eliminado do Processo Seletivo.
4.1.11. Em hipótese alguma haverá prorrogação do tempo de duração da prova,
respeitando-se as condições previstas neste Edital.
4.1.12. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com
aquela constante do seu documento de identidade.
4.1.13. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá ausentar-se da
sala acompanhado de um fiscal.
4.1.14. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do
lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois candidatos,
aleatoriamente convidados, nos locais de realização das provas.
4.1.15.

Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que incorrer nas

seguintes situações:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões;
b) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades
presentes;
c) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por
qualquer meio;
d) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
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e) portar arma (s) no local de realização das provas, mesmo que de posse do
respectivo porte;
f) fazer uso de qualquer equipamento eletrônico ou de instrumentos de comunicação
interna ou externa, durante o período de realização das provas;
g) fazer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
4.1.16. Caso ocorra(m) a(s) situação (ões) prevista(s) no item anterior, será lavrada a
ocorrência pelos examinadores na “Ata de Ocorrências do Processo Seletivo” que será
enviada à Comissão de Processo Seletivo para as providências previstas no item 4.15
deste capítulo.
4.2. PROVAS FÍSICAS (TAF): Os Testes de Aptidão Física a que serão submetidos os
candidatos ao emprego público de SALVA VIDAS serão realizados no dia 29 de JULHO de
2017, a partir das 08:00hs na Praia Pública Municipal. Logo após os 02 (dois) primeiros
testes os candidatos se dirigirão a Praça de Esportes para realização do teste de natação.
4.2.1. A aplicação dos testes de aptidão física estará condicionada a apresentação, pelo
candidato, de laudo médico atestando sua aptidão para a realização dos exames físicos e
atividades laborativas à CAEF (Comissão de Aplicação de Exame Físico), atestando que o
candidato está apto a ser submetido a testes de esforço físico.
4.2.2. Havendo alteração da data prevista será publicada, com antecedência, nova data
para a realização dos testes de aptidão física.
4.2.3. Os candidatos deverão comparecer aos locais dos testes de aptidão física 30 (trinta)
minutos antes do horário previsto para o início da realização dos mesmos.
5.
5.1.

DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Para efeito de aprovação na PROVA OBJETIVA, o candidato deverá obter, no

mínimo, 60% (sessenta por cento) da pontuação das provas (genérica e específica). Os
candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente do somatório total dos
pontos obtidos nas provas específica e genérica.
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5.2. Para fins de aprovação nos TESTES DE APTIDÃO FÍSICA (Salva Vidas), os candidatos
deverão cumprir os requisitos de cada teste.
5.2.1. O candidato somente será submetido ao teste físico subseqüente se aprovado no
teste anterior.
5.3. Preenchidas as vagas, os aprovados remanescentes poderão ser chamados
posteriormente, caso ocorram desistências ou surgimento de novas vagas para as
respectivas áreas de atuação.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada a preferência,
sucessivamente, para efeito de classificação, ao candidato que:
a)

obtiver maior nota na prova específica;

b)

for mais idoso.

6.2. Caso permaneçam empatados após a aplicação do item 6.1., será realizado sorteio,
com a presença dos interessados.

7. DO CONTRATO
7.1. Para celebração do contrato, o candidato aprovado apresentará ao Município de Lagoa
da Prata os documentos abaixo relacionados, em fotocópias.
a) Cédula de Identidade;
b) C.P.F. em situação regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
f)

Carteira de Trabalho (página com foto frente-verso e o último contrato);
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g) Duas fotografias coloridas no formato 3x4;
h) Fotocópia do comprovante de habilitação: diploma ou comprovante de conclusão de
curso, carteira e registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente,
quando for o caso;
i)

Certificado de Curso de Primeiros Socorros e Certificado de Curso de Salva Vidas, para
os candidatos ao emprego público de Salva Vidas.

7.2. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento caso haja nomeações advindas
de Concurso Público, e nas demais hipóteses previstas na Lei Municipal 1299/2005.

8. DOS RECURSOS
8.1. Caberá interposição de recursos, fundamentados, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados do primeiro dia subsequente à data da divulgação dos resultados.
8.2. Para a interposição de recursos determinada no item 8.1 deste Edital, excluir-se-á o
dia da divulgação e incluir-se-á o dia do vencimento, em se tratando de dias úteis. Em
caso contrário, ou seja, não sendo dia útil, o período previsto será prorrogado para o
primeiro dia útil seguinte.
8.3. Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao
gabarito ou ao conteúdo das questões, não sendo aceitos recursos coletivos.
8.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato nos demais recursos previstos no item
8.1, para cada evento referido no item e em seus subitens, devidamente fundamentado.
8.5. Os recursos mencionados e em seus subitens deverão ser entregues em envelope
fechado, tamanho ofício, contendo, na face frontal, os seguintes dados: PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA – Ref. Recurso - Edital nº 005/2017 – Função, nome do
candidato, número de inscrição, conforme modelo a seguir:
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Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata - Minas Gerais
RECURSO – Edital 005/2017
Candidato: ______________________________________________________
Nº do documento de identidade: _____________________________________
Recurso:____________________________________ (citar o objeto do recurso)
Nº da Questão:

________________________________________________

Fundamentação e argumentação lógica:
_______________________________________________________________
Data: ___/___/___
Assinatura: _____________________________________________________

8.6. Os recursos serão protocolizados na Secretaria Municipal de Educação, situada na
Avenida Getúlio Vargas, nº 1.010, Centro, em Lagoa da Prata-MG., de 08:00 às 11:00 e
de 13:00 às 17:00 horas, no período estabelecido no item 8.1.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Todas as divulgações referentes ao Processo Seletivo de que trata este Edital serão
feitas no átrio (“Hall”) da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata-MG. e no site
www.lagoadaprata.mg.gov.br.
9.2. O acompanhamento da divulgação de Editais, avisos, comunicados e resultados
relacionados ao Processo Seletivo são de responsabilidade exclusiva do candidato.
9.3. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou
notas de candidatos, valendo, para tal fim, os resultados divulgados no Quadro de Avisos
da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata.
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9.4. A legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor
após a data de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste
Processo Seletivo.
9.5. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de
validade deste Processo Seletivo, manter seu endereço atualizado, assumindo a
responsabilidade eventual do não recebimento de qualquer correspondência a ele
encaminhada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, decorrente de insuficiência,
equívoco ou alteração dos dados constantes na inscrição.
9.6. Qualquer informação a respeito do Processo Seletivo poderá ser obtida pelo telefone:
(37) 3262-5335, no horário das 8:00 às 11:00 e 12:30 às 17:00 horas.
9.7. Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos nenhum exemplar
ou cópia de caderno de provas a autoridades ou a instituições de direito público ou
privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo.
9.8. A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata não se responsabiliza por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste
Processo Seletivo ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o
disposto neste Edital.
9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo
nomeada pelo Prefeito Municipal de Lagoa da Prata, através de Portaria nº 091/2013.
Lagoa da Prata, 08 de junho de 2017.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- ANEXO I -

DA FUNÇÃO
VAGAS
ESCOLARIDADE
CARGA HORÁRIA
REMUNERAÇÃO
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EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR

FUNÇÃO

N.º de VAGAS

ESCOLARIDADE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ENFERMEIRO

CADASTRO
RESERVA

Curso superior de
Enfermagem e registro
no respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 3.275,45

ENFERMEIRO
DE UBS

CADASTRO
RESERVA

Curso superior de
Enfermagem e registro
no respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 3.275,45

ESPECIALISTA
EDUCACIONAL

CADASTRO
RESERVA

Curso superior em
Pedagogia e registro no
respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 3.275,45

FARMACÊUTICO

CADASTRO
RESERVA

Curso superior em
Farmácia e registro no
respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 3.275,45

MÉDICO DE UBS

CADASTRO
RESERVA

Curso superior de
Medicina e registro no
respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 13.350,48

ODONTÓLOGO UBS

CADASTRO
RESERVA

Curso superior de
Odontologia e registro
no respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 6.550,86

CADASTRO
RESERVA

Curso superior de
Licenciatura Plena em
Educação Física, e
registro no respectivo
Conselho

26 HORAS

R$ 3.275,45

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

REMUNERAÇÃO
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PROFESSOR

CADASTRO
RESERVA

Habilitação em
Nível Superior
(Pedagogia e
Magistério Superior)

26 HORAS

R$ 1.884,53

PSICÓLOGO

CADASTRO
RESERVA

Curso superior de
Psicologia e registro no
respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 3.275,45

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

CADASTRO
RESERVA

Curso superior em
Terapia Ocupacional e
registro no respectivo
Conselho

30 HORAS

R$ 3.275,45

VETERINÁRIO

CADASTRO
RESERVA

Curso superior de
Veterinário e registro no
respectivo Conselho

40 HORAS

R$ 3.275,45
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EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

FUNÇÃO

N.º de VAGAS

ESCOLARIDADE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

CADASTRO
RESERVA

Ensino Médio
Completo

40 HORAS

R$ 2.241,57

OFICIAL DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

CADASTRO
RESERVA

Ensino Médio
Completo

40 HORAS

R$ 1.884,53

SALVA VIDAS

CADASTRO
RESERVA

Ensino Médio
Completo e aprovação
em Teste de Aptidão
Física (TAF) (TAF
incluído pela Lei
Complementar n.º
153/2015)

40 HORAS

R$ 1.884,53

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

CADASTRO
RESERVA

Ensino Médio com
Habilitação Técnica

40 HORAS

R$ 2.241,57

REMUNERAÇÃO
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EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
(Até 9º Ano - antiga 8ª Série)

FUNÇÃO

AGENTE
COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

AGENTE DE
COMBATE A
ENDEMIAS DENGUE

N.º de VAGAS

ESCOLARIDADE

Residir na área da
comunidade em que
atuar desde a data da
publicação do edital do
processo seletivo público;
Haver concluído, com
CADASTRO RESERVA
aproveitamento, curso de
qualificação básica de
formação inicial e
continuada;
Haver concluído o ensino
fundamental.
Haver concluído, com
aproveitamento, curso de
qualificação básica de
CADASTRO RESERVA
formação inicial e
continuada;
Haver concluído o ensino
fundamental.

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

REMUNERAÇÃO

40 HORAS

R$ 1.298,23

40 HORAS

R$ 1.298,23

AGENTE DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

CADASTRO RESERVA

Ensino Fundamental
Completo

40 HORAS

R$ 1.452,74

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM

CADASTRO RESERVA

Ensino Fundamental com
Habilitação/COREN

40 HORAS

R$ 1.584,39

TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL

CADASTRO RESERVA

Ensino Fundamental com
Habilitação/CRO

40 HORAS

R$ 2.241,57

PORTEIRO

CADASTRO RESERVA

Ensino Fundamental
Completo

40 HORAS

R$ 1.119,87
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EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
(Até 5º Ano - Antiga 4ª Série)

FUNÇÃO

N.º de VAGAS

ESCOLARIDADE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

REMUNERAÇÃO

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

CADASTRO
RESERVA

4 1ªs séries do Ensino
Fundamental
(Fundamental I)

40 HORAS

R$ 941,50

CADASTRO
RESERVA

4 1ªs séries do Ensino
Fundamental
(Fundamental I)
e
03 (três) anos de
habilitação na
Categoria D
ou superior

40 HORAS

R$ 1.727,97

MOTORISTA
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EMPREGO SEM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE

FUNÇÃO

N.º de VAGAS

ESCOLARIDADE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

REMUNERAÇÃO

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS

CADASTRO
RESERVA

Não exigida

40 HORAS

R$ 941,50
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ANEXO II
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Variação linguística. Gêneros de texto.
Coerência e coesão textuais. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Acordo ortográfico de
2009. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. Substantivo:
classificação, flexão, emprego. Adjetivo: classificação, flexão, emprego. Pronome:
classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de
tratamento. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação
dos modos e tempos verbais, vozes. Advérbio: classificação e emprego. Coordenação e
subordinação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do
sinal indicativo da crase. Pontuação.

MATÉRIAS ESPECÍFICAS

ENFERMEIRO
ENFERMEIRO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Ética e legislação do exercício profissional e Código de Ética de Enfermagem.
Epidemiologia e vigilância em saúde. Saúde da família e estratégia de organização da
atenção básica . Programa nacional de imunização. Aspectos metodológicos da assistência
de enfermagem: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Aspectos técnicos
da assistência de enfermagem: princípios da administração de medicamentos. Cuidados
de enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa, ao tratamento de feridas e
prevenção

de

lesões

cutâneas.

Diagnóstico

e

planejamento

da

assistência

de

enfermagem: conceito, finalidade e organização, qualidade total, recursos humanos,
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recursos materiais, relacionamento humano e profissional, supervisão e liderança,
trabalho em equipe, dimensionamento de pessoal, educação continua da em enfermagem,
administração da assistência de enfermagem. Assistência de enfermagem na atenção à
saúde da criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e saúde mental. Assistência de
enfermagem em

urgência e emergência. Assistência de enfermagem na atenção e

controle das doenças infectocontagiosas. Biossegurança: prevenção e controle da
população microbiana. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS).
Saúde mental.
ESPECIALISTA EDUCACIONAL
Legislação e Políticas Educacionais Brasileiras: LDBEN nº 9394/96 e atualizações;
Lei nº 10172 – Plano Nacional de Educação (PNE) ; Constituição Brasileira; Estatuto da
Criança e do Adolescente; Pareceres CNE/CP nº 05/2005,01/2006. Tendências e
concepções pedagógicas: Pressupostos teóricos e orientações didáticas. Relação entre
escola e sociedade. .Parâmetros Curriculares Nacionais. Conteúdo Básico Comum (CBC).
Temas Transversais. Construção coletiva

do Projeto Político Pedagógico; Papel do

Pedagogo na concretização do currículo escolar. Interdisciplinaridade; O papel do
pedagogo e o trabalho pedagógico: organização dos tempos e espaços escolares,
princípios da gestão escolar democrática, planejamento pedagógico, métodos , técnicas e
avaliações. As avaliações sistêmicas: Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, SIMAVE e
o IDEB. Estrutura e funcionamento das instâncias colegiadas. Conselho de classe.
Educação inclusiva.
FARMACÊUTICO
Farmácia Social e Legislação - Código de ética da profissão farmacêutica. Bioética.
Política de medicamentos e de assistência farmacêutica. Atenção primária a saúde e a
farmácia básica. Boas práticas de fabricação, manipulação, distribuição e dispensação de
produtos farmacêuticos. Medicamentos genéricos. Medicamentos sujeitos a controle
especial. Medicamentos e os programas de saúde da família. Epidemiologia e estudos de
utilização de medicamentos. Aquisição de medicamentos e correlatos em instituição
pública. Análise e qualidade da água para uso humano. Vacinação de crianças, adultos e
idosos. Farmacotecnia, controle e gerenciamento da qualidade de matérias-primas,
medicamentos, fitoterápicos e alimentos - Farmacotecnia e formas farmacêuticas sólidas,
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líquidas, semissólidas e injetáveis. Formas farmacêuticas com velocidade de liberação
controlada e sistemas de liberação de fármacos. Análise de matérias-primas, controle de
qualidade e estabilidade de medicamentos: princípios gerais, métodos e interpretação.
Armazenamento de medicamentos. Emissão e análise de laudos de medicamentos e
matérias-primas. Controle e gerenciamento da qualidade em manipulação e fabricação de
medicamentos. Bromatologia básica. Controle da qualidade em análises físico-químicas.
Farmacologia

e

terapêutica,

toxicologia

e

atenção

farmacêutica

-

Conceitos

em

farmacocinética, bioequivalência e biodisponibilidade. Mecanismos gerais de ação e efeitos
de

fármacos.

Reações

adversas.

Fatores

que

afetam

a

resposta

farmacológica.

Hipoglicemiantes. Anticonceptivos, Broncodilatadores. Anticoagulantes. Analgésicos e antiinflamatórios.

Anti-hipertensivos.

Cardiotônicos.

Diuréticos.

Antimicrobianos

(sulfonamidas, trimetoprima, penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, imidazólicos e nitro
imidazólicos, macrolídios e tetraciclinas). Cuidados farmacêuticos na atenção primária a
saúde. Uso racional de medicamentos.

Problemas relacionados

a medicamentos.

Farmacovigilância.
MÉDICO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Princípios de terapia farmacológica. Princípios da antibioticoterapia. Radiologia do
coração. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Edema agudo
dos pulmões. Abordagem clínica das taquiarritmias e bradiarritmias. Hipertensão arterial
sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Parada cardio-respiratória.
Manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Síndrome do choque. Asma brônquica.
Pneumonias comunitárias. Insuficiência respiratória aguda. Doença pulmonar obstrutiva
crônica. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Insuficiência renal aguda. Abordagem
do paciente com diarréia. Doença intestinal inflamatória. Distúrbios hidroeletrolíticos e
ácido-básicos.Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Hemorragia digestiva alta.
Encefalopatia

hepática.

Leucopenia

e

leucocitose.

Abordagem

do

paciente

com

sangramento e trombose. Diabetes mellitus. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo.
Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Reações adversas às drogas e aos alimentos.
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abordagem clínica das orofaringites agudas.
Síncope e Cefaléias. Acidente vascular cerebral. Convulsões e estado de mal epiléptico.
Acidentes com animais peçonhentos. Intoxicação alcoólica.
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ODONTÓLOGO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Semiologia: Processos de diagnóstico; Radiologia: Física das radiações, filmes,
processamento, anatomia radiográfica e aspectos radiográficos dos cistos e tumores,
técnicas

radiográficas,

interpretação

radiográfica;

Patologia

oral:

Aspectos

gerais.

Cirurgias orais menores: Exodontias, dentes inclusos, apicetomias e cirurgias préprotéticas; Prótese total e parcial removível: Noções básicas; Periodontia: Anatomia e
fisiologia do periodonto; Exame, diagnóstico e prognóstico; Princípios básicos de oclusão;
Dentística: Restaurações metálicas; restaurações plásticas: diretas e indiretas (inlay e
onlay com resinas compostas); restaurações cerâmicas e do tipo Inlay/Onlay; Plano de
tratamento e condutas terapêuticas integradas; Limite cervical das restaurações; Noções
de oclusão e ajuste oclusal em dentística; Materiais dentários em dentística; Endodontia:
Topografia da câmara pulpar; Alterações da polpa dental e do periápice; Tempos
operatórios do tratamento dos canais radiculares; Diagnóstico e prognóstico; Diagnóstico
e tratamento das emergências em odontologia; Diagnóstico e pronto atendimento das
emergências

médicas

cardiorrespiratória);

em

consultório

Biossegurança:

odontológico

Aspectos

de

(ABC
interesse

da
em

ressuscitação
odontologia;

Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contraindicações), complicações; Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, antiinflamatórios não
esteróides, antimicrobianos; Uso profilático dos antibióticos; Controle da ansiedade em
odontologia (ansiolíticos); Saúde Coletiva: Promoção de saúde; Epidemiologia dos
problemas bucais; Índices e indicadores; Prevenção, diagnóstico e tratamento das
principais doenças bucais; Flúor: uso; metabolismo; mecanismo de ação; intoxicação
crônica e aguda; Educação em saúde bucal; Política de saúde; Odontopediatria:
Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse Odontopediátrico; Diagnóstico e
Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença Periodontal na Criança;
Cariologia; Prevenção das Doenças Cárie e periodontal; Tratamento Restaurador das
Lesões de Cárie; Terapia Endodôntica em Decíduos; Traumatismo; Cárie dentária na
criança e no adolescente; Métodos mecânicos e quimioterápicos de higiene bucal;
Deontologia e Ética Odontológica;

Materiais Dentários: Estrutura Dental; Materiais

Restauradores Plásticos Diretos; Adesivos Dentinários; Cimentos e Bases Protetoras;
Materiais para Moldagem; Resinas Acrílicas; Materiais para higiene bucal e prevenção;
Materiais Clareadores.
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PROFESSOR
A função da educação infantil no mundo contemporâneo. O processo de
desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de vida: formação pessoal e social;
conhecimento do mundo. Educação e diversidade cultural: implicações no cotidiano da
escola. Concepções de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita: Alfabetização e
letramento; a construção do sentido da leitura e da escrita; relação leitor-texto-autor.
Metodologias de alfabetização: um novo olhar sobre ensino e aprendizagem. Educação
matemática:

perspectivas

atuais.

Objetivos

do ensino da matemática

na

escola

fundamental. Construção de conceitos matemáticos. Aspectos metodológicos do ensino da
matemática:

jogos

e materiais

concretos, resolução de problemas,

investigações

matemáticas na sala de aula. Perspectivas históricas e atuais da Educação Científica. O
conteúdo de Ciências Naturais no ensino fundamental – novos parâmetros curriculares.
Aspectos metodológicos do ensino de Ciências Naturais. Fundamentos filosóficos, sociais e
legais da História e da Geografia no ensino fundamental. Parâmetros Curriculares de
História e Geografia. Metodologias para o ensino de História e Geografia no ensino
fundamental.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Funções sociais da Educação Física escolar no contexto da sociedade brasileira e no
contexto geral da educação; Construção histórica da Educação Física escolar considerando
suas concepções, sentidos e significados adquiridos e as diferentes influências que
direcionaram a sua constituição como componente escolar; O ensino da Educação Física
na escola: Aspectos legais; Finalidades; Abordagens pedagógicas; Objetivos, conteúdos,
metodologia e avaliação; A Educação Física e sua relação com o corpo e a cultura
corporal; A Educação Física, inclusão e o trato das diferenças; Educação Física e lazer;
Educação Física: bases fisiológicas e socorros de urgência; Formação docente em
Educação Física e seus saberes.
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PSICÓLOGO
Ética profissional do psicólogo / Ética como um fator de produção. Teorias da
personalidade;

Diagnóstico

psicológico:

fundamentos

e

passos

do

processo

psicodiagnóstico; testes psicológicos (tipos, aplicação, interpretação, análise dos testes).
Entrevista psicológica: definição, tipos e finalidades; Gestão de pessoas: conceitos e
desafios para a gestão de pessoas: ambientais, organizacionais e individuais. Mudanças no
enfoque da gestão de pessoas: parceiros, colaboradores, capital intelectual. Funções da
gestão de pessoas: Captação: importância do recrutamento e seleção, métodos de
seleção, dinâmica de grupo, avaliação do candidato, tendências. Desenvolvimento de
pessoas:

diagnóstico

de

necessidades,

treinamento,

desenvolvimento

e

educação

corporativa; planejamento, execução e avaliação das atividades de treinamento e
educação, treinamento a distância, redes de aprendizagem, aprendizado em equipes.
Avaliação

de

desempenho;

meritocracia;

gestão

do

desempenho:

importância

e

responsabilidade, métodos tradicionais e modernos; Diagnóstico e desenvolvimento
organizacional. Cultura e clima organizacional, Manutenção de pessoas: programas de
relações com os empregados, tipos e objetivos, público alvo. Acompanhamento funcional
e Coaching. Motivação: importância, teorias, abordagens contemporâneas, plataforma
motivacional para uma abordagem estratégica, aplicações do conceito. Liderança e
influência. Qualidade de vida no trabalho e saúde ocupacional. Transtornos mentais e do
comportamento relacionados ao trabalho. Psicopatologia: conceituação; alterações da
percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, atenção, consciência e afetividade;
doenças

de

natureza

psíquica

(alcoolismo,

depressão,

esquizofrenia,

ansiedade).

Possibilidades de atendimento institucional e terapia de apoio. Instituições, análise
institucional – principais abordagens. Psicologia e políticas públicas municipais.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de Terapia Ocupacional.
Terapia Ocupacional em Geriatria e Gerontologia: Avaliação; interdisciplinaridade na
abordagem do idoso. Terapia Ocupacional em Pediatria: Desenvolvimento sensório
perceptivo, cognitivo, motor normal e suas alterações; Terapia

Ocupacional em

neuropediatria. Terapia Ocupacional em Reabilitação Física: Noções fundamentais de:
Acidente

Vascular

Cerebral;

Traumatismo

Cranioencefálico;

Lesões

Medulares;
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Queimaduras; Doenças Reumáticas; Doenças Degenerativas. Terapia ocupacional em
traumato-ortopedia:

Utilização de

órteses

e adaptações.

Terapia

ocupacional

em

Psiquiatria; Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica.

VETERINÁRIO
Epidemiologia e controle de zoonoses, leptospirose, raiva, leishmaniose (visceral e
cutânea),

esquistossomose,

dengue,

febre

amarela,

malária,

febre

maculosa,

toxoplasmose, doença de chagas, brucelose, tuberculose, hantaviroses, biologia e controle
de roedores, vetores, artrópodes, animais peçonhentos e reservatórios. Vigilância de
alimentos.
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EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação

de

textos

de

diferentes

gêneros.

Conhecimento

da

Língua

Portuguesa: linguagem formal. Ortografia oficial, acentuação gráfica. As classes de
palavras - definições, classificações, flexões, emprego: substantivos, adjetivos, pronomes,
verbos, advérbios, preposições e conjunções. Estrutura da oração e do período: aspectos
sintáticos e semânticos. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e
regência nominal. Ocorrência do sinal indicativo de crase. Pontuação. Variação linguística:
as diversas modalidades do uso da língua
MATÉRIAS ESPECÍFICAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO e
OFICIAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- Lei Complementar nº 005/91- “Institui o código de posturas do Município de
Lagoa da Prata e dá outras providências”.
- Lei Complementar nº 060/2006 (Consolidada pelas Leis Complementares
071/2008, 073/2008, 075/2008, 089/2010). “Dispõe Sobre a Instituição do Plano Diretor
do Município de Lagoa da Prata, Decênio 2007-2016, e dá Outras Providências.”
Noções de Direito: Direito, Conceito e Características; Fontes do Direito; Ramos
do Direito; Princípios do Direito: Norma e Regra; Direito Privado; Personalidade jurídica;
Capacidade jurídica; Pessoa jurídica; Responsabilidade; Fato jurídico; Negócios jurídicos:
erro, dolo, culpa e coação;

Direito Público; Estado; O Estado e seus elementos;

Finalidade do Estado; Constituição: Conceito; Direitos Fundamentais; Direitos Individuais;
Direitos

Coletivos; Direitos Sociais;

Direito Administrativo: Fontes

Administração pública; Responsabilidade civil do Estado;

e Princípios;

Poder de Polícia;. Agentes
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Públicos e Serviços Públicos; Atos Administrativos; Agente, objeto e finalidade; Controle
dos atos administrativos.
SALVA VIDAS
Conceitos básicos na atividade de Pronto Socorrismo; Regulação Médica /Aspectos
legais; SAMU/RESGATE/ USA; Resolução 1671 de julho de 2003 do Conselho Federal de
Medicina - Regulamenta o APH dispõe sobre a regulamentação do atendimento préhospitalar e dá outras providências; Papel do socorrista/ Análise e abordagem do local e
segurança/Biossegurança-Uso dos EPI; Trauma X Mal súbito; Prioridades de atendimento
(múltiplas vítimas).
Anatomia e Fisiologia- Sistemas ( Circulatório, Respiratório, Neulógico/
(Adulto, Criança e recém-nascido: Fisiologia e Anatomia – Sistemas

ABCDE

circulatório,

Respiratório e neurológico ; Análise do paciente (objetiva e subjetiva); Parada
Respiratória; Parada Cardiorrespiratória cerebral; as aulas o aluno deverá ser capaz de
atender corretamente uma determinada vítima com Obstrução Respiratória, realizando
manobras adequadas.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e Código de Ética da Enfermagem.
Atuação do técnico de enfermagem no Programa Saúde da Família. Procedimentos para
vacinação: sala de vacina, técnicas e calendário nacional. Princípios da administração de
medicamentos: vias, doses, técnicas e cuidados de enfermagem. Feridas: cuidados de
enfermagem relacionados ao tratamento e prevenção de lesões cutâneas. Cuidados
básicos de enfermagem na atenção à saúde da criança, adolescente, mulher, adulto e
idoso. Atendimento nos primeiros socorros. Cuidados básicos na atenção e controle das
doenças infectocontagiosas. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. A saúde
mental no SUS. Processos de desinfecção e esterilização de materiais. Humanização da
assistência, princípios de gerenciamento hospitalar, controle de infecção hospitalar, CME,
transporte do paciente, CCIH, preparo do paciente para alta, pós morte e para
transferência.

Controle

de

comportamental de higiene.

visitas

e

atenção

aos

familiares

do

paciente.

Ética
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EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
(até 9º Ano - antiga 8ª Série)

LÍNGUA PORTUGUESA
Estudo de texto: compreensão e interpretação. Ortografia. Acentuação Gráfica.
Pontuação. Classes de Palavras: classificação, flexão e emprego. Frase, Oração, Período.
Período Simples e Composto. Termos da Oração. Concordância Verbal e Nominal.
RACIOCÍNIO LÓGICO:
Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações
arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios; interpretar e deduzir novas
informações das relações fornecidas, representadas de diferentes formas, para tomar
decisões e enfrentar situações-problema; distinguir raciocínios válidos de outros não
válidos, e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Lógica: Estruturas lógicas; Lógica de argumentação. Números e Operações:
Conjuntos numéricos e operações; Conjunto dos números naturais; Conjunto dos números
inteiros; Conjunto dos números racionais; Conjunto dos números reais; Situaçõesproblema envolvendo a adição, subtração, multiplicação e divisão. Grandezas Tempo:
unidades de tempo (ano, dia, mês, hora e frações de hora), intervalo de tempo,
estimação; Operações monetárias utilizando moeda nacional. Grandezas Proporcionais:
Proporcionalidade Direta e Inversa; Regras de três Simples e Composta; Porcentagem;
Juros. Álgebra: Linguagem Algébrica; Valor Numérico de uma Expressão; Operações com
Expressões Algébricas Básicas; Equações Algébricas; Equações do Primeiro Grau;
Sistemas de Equações do Primeiro Grau. Contagem e Análise de Dados: Organização e
apresentação de um conjunto de dados em tabelas ou gráﬁcos; Média aritmética;
Conceitos básicos de probabilidade. Espaço e Forma: Geometria nas diversas culturas e
nas Artes; As figuras geométricas: semelhanças e diferenças; O cubo, o paralelepípedo e
as pirâmides; Figuras planas; Relações Geométricas entre Figuras Planas; Noções de
medidas de comprimento, perímetros; Massa; Áreas; Volume, capacidade; Medidas de
ângulo; Construções geométricas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
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EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
(Até 5º Ano - Antiga 4ª Série)
LÍNGUA PORTUGUESA
Estrutura textual: organização e hierarquia de ideias; ideia principal e ideias
secundárias; relações lógicas e formais entre elementos do texto. Estudo de texto:
compreensão e interpretação. Ortografia. Acentuação Gráfica. Sílaba e tonicidade.
Fonemas. Classes de Palavras: Substantivo e Adjetivo (classificação, flexão e emprego).
Significação das Palavras.
RACIOCÍNIO LÓGICO:
Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações
arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios; interpretar e deduzir novas
informações das relações fornecidas, representadas de diferentes formas, para tomar
decisões e enfrentar situações-problema; distinguir raciocínios válidos de outros não
válidos, e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Lógica: Estruturas lógicas; Lógica de argumentação. Números e Operações:
Identificação dos números naturais; Números pares e ímpares; Sistema de Numeração
Decimal: unidades, dezenas e centenas; valor posicional; decomposição; Antecessor e
sucessor dos números naturais; Resolução de problemas envolvendo as ideias da
multiplicação: parcelas iguais e ideia combinatória; Resolução de problemas envolvendo
ideias da divisão: ideia de repartir e formar grupos; Grandezas Tempo: unidades de
tempo (ano, dia, mês, hora e frações de hora), intervalo de tempo, estimação; Operações
monetárias

utilizando

moeda

nacional;

Situações-problema

envolvendo

a

adição,

subtração, multiplicação e divisão. Contagem e Análise de Dados: Leitura e interpretação
de tabelas e Gráficos; Representação por meio de tabelas e gráficos; Ler e interpretar
textos diversos; Ler e interpretar tabelas e gráficos em situações diversas e comunicar as
interpretações feitas; Processar informações diversas; Registrar ideias e procedimentos;
Comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem; Utilizar a argumentação
matemática apoiada em vários tipos de raciocínios. Espaço e Forma: Geometria nas
diversas culturas e nas Artes; As figuras geométricas: semelhanças e diferenças; O cubo,
o paralelepípedo e as pirâmides; Os objetos planos: quadrado, retângulo, triângulo e
círculo; Noções de medidas de comprimento, massa.
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EMPREGO SEM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE

- Teste de Associação de Idéias:
O candidato deverá associar o desenho a ele apresentado com a idéia proposta pelo
Monitor sobre os temas abaixo relacionados:
- atribuições do auxiliar de serviços públicos;
- noções de higiene;
- alimentos,
- animais,
- noções de quantidade, tamanhos e correspondências;
- figuras geométricas;
- horas;
- esportes individuais e coletivos;
- noções de hierarquia;
- mapa regional;
- símbolos nacionais;
- meios de transporte e comunicação;
- a sociedade e o meio ambiente;
- a natureza e a sua preservação;
- questões ambientais;
- atualidades e problemas brasileiros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital nº 005/2017
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CPF:_______________________
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BAIRRO:_____________________ CIDADE:____________________________
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__________________________________

OBS:__________________________________________________________

Assinatura
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Candidato: ________________________________________________
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