PROCESSE SELETIVO nº 01/2020 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
Nº 002/2020, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

AYMORÉ MOREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de MENDES PIMENTEL,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO o presente edital para
RETIFICAR o que segue:

ONDE SE LÊ:

6.4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
12.9. Passam a integrar este Edital os seguintes anexos:
Anexo I: Cargos e Atribuições Gerais
Anexo II: Calendário do Processo Seletivo
Anexo III: Barema

LEIA-SE E CORRIGE-SE:

6.4.

DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

6.4.1. DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO
ESPECIAL
6.4.2. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização
da prova deverá indicar, na solicitação de inscrição os recursos
especiais necessários a tal atendimento.
6.4.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização
das provas deverá levar, no dia de realização das provas, um
acompanhante adulto com idade igual ou superior a 18 anos, portando
documento oficial com foto, que ficará em salareservada para essa
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. Devem-se
observar, também, as seguintes regras:
a) A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova objetiva;

b) O (a) acompanhante não terá acesso às salas onde estarão sendo
realizadas as provas objetivas;
c) O (a) acompanhante não terá acesso aos cadernos de questões das provas
objetivas durante a realização das mesmas.
d) O (a) acompanhante deve entrar no horário de acesso ao prédio;
e) O (a) acompanhante deve seguir todos os procedimentos e regras aplicáveis
aos demais candidatos.
6.4.4. A Uênia Alves Assessoria não disponibilizará acompanhante para guarda
de crianças. A criança deverá estar acompanhada de adulto responsável por
sua guarda (familiar ou terceiro).
6.4.5. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá
ausentar-se temporariamente da sala de prova,acompanhada de uma fiscal, e
será encaminhada à uma sala reservada destinada exclusivamente à
amamentação. Contudo,nesse caso, o tempo de prova não será estendido.
6.4.6. No momento da amamentação, ficarão presentes somente a candidata
lactante, a criança e uma fiscal na sala reservada destinada exclusivamente à
amamentação, sendo vedada a permanência de quaisquer outras pessoas.
6.4.7. O (a) candidato (a) que não solicitar atendimento especial no formulário
de inscrição, e não especificar quais recursos serão necessários a tal
atendimento, não terá direito ao referido atendimento no dia de realização das
provas.
6.4.8. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios
de viabilidade e de razoabilidade.
12.9. Passam a integrar este Edital os seguintes anexos:
Anexo I: Cargos e Atribuições Gerais
Anexo II: Calendário do Processo Seletivo
Anexo III: Barema
Anexo IV: Conteúdo Programático

ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Agente de Combate às Endemias/Epidemiologias
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Noções de
cidadania e princípios fundamentais da Constituição da República Federativa
do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos
assuntos relacionados com economia, ecologia, história, política, meio
ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, qualidade de
vida, esportes, turismo, georreferenciamento, inovações tecnológicas e
científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Ética: conceito,
ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo.Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Prevenção e controle de endemias; noções básicas sobre zoonoses, educação
e mobilização em saúde; agravos ao homem pela ação de animais
peçonhentos; educação ambiental e noções básicas de epidemiologia. Noções
básicas de doenças como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue,
Malária, Esquistossomose, dentre outras. Princípios e Diretrizes do Sistema

Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde 8.080/90. Educação Popular em
Saúde. Epidemiologia: conceitos básicos. meio ambiente e saneamento.
História Natural e prevenção de doenças. Visita domiciliar. Lei 11.350 de 05 de
outubro de 2006. Doenças de notificação compulsória. Indicadores de Saúde.
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Formas de aprender e
ensinar em educação popular Promoção da saúde: conceitos e estratégias.
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o
enfrentamento dos problemas. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à
saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do
trabalhador, equidade. Noções de ética e cidadania. Saúde do Trabalhador.

Assistente de Secretaria
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,

superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos Específicos: Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas
alterações); Lei de Responsabilidade Fiscal; Noções básicas de portaria,
decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, arquivos,
elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos;
Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas
maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas.

Auxiliar de Dentista
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de

problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Atendimento ao público. Anatomia dental. Anatomia geral. Assistência ao
paciente com câncer. Atendimento em serviços de saúde. Biossegurança.
Cárie dental. Citologia. Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições
inerentes ao cargo. Direitos e deveres do paciente. Educação em saúde no
contexto do SUS. Equipamentos odontológicos. Estratégia de saúde da família.
Ética profissional. Ficha clínica. Instrumentais. Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990 (lei orgânica da saúde). Materiais dentários. Noções de administração
de clínica (estoque e financeiro). Núcleo de apoio à saúde da família. Principais
procedimentos odontológicos. Saúde coletiva. Saúde da criança e do
adolescente, da gestante, do idoso e do trabalhador. Saúde dos portadores do
HIV e dos doentes de AIDS. Sistemas de informação em saúde. Verminoses,
bacterioses e viroses. Vigilância em saúde.

Auxiliar de Serviços Gerais
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades
nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história, política, meio
ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, qualidade de
vida, esportes, turismo, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Ética:
conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:

Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Sistema monetário brasileiro.
Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume,
massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo raciocínio lógico.
Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Porcentagem e
juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.

Dentista
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.

Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.

Conhecimentos Específicos:
Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo
dentinorradicular;

proteção

do

complexo

requênc-pulpar;

materiais

restauradores; técnicas de restauração. Radiologia: técnica radiológica;
interpretação

radiográfica;

anatomia

radiográfica.

Cariologia:

etiologia,

prevenção e tratamento da cárie dental. Periodontia: anatomia do periodonto;
tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames
complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e
tratamentos

em

periodontia;

cirurgia

periodontal;

periodontia

médica;

epidemiologia. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia,
diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo
alvéolo- dentário. Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia;
pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. Estomatologia:
semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções
de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica,
diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da
cabeça e pescoço; patologia oral; Cariologia: etiopatogenia, diagnóstico,
tratamento e prevenção. Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento.
Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, frequência e
complicações. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia
aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e
complicações em anestesia odontológica. Prevenção: Fluorterapia; toxologia do
flúor;

Fluorose:

Farmacologia

e

diagnóstico
Terapêutica

e

tratamento.

Medicamentosa.

Farmacologia

odontológica:

Odontopediatria:

Práticas

Preventivas em Odontopediatria; Dentística voltada para a odontopediatria:
semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar;
materiais restauradores; técnica de restauração atraumática; Atenção à saúde
de pessoas com necessidades especiais; Atendimento de pacientes com

doenças sistêmicas crônicas; Atendimento de pacientes com coagulopatias
hereditárias; Atendimento de pacientes grávidas; Ética Odontológica; Código
de Ética Odontológica; Bioética; Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção;
Biossegurança.

Educador Social
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:

Atendimento ao público. Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições
inerentes ao cargo. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
da Adolescente). Lei no10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
Ética profissional. Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019 (lei Maria da Penha).
Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 (organização da Assistência Social). Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993 (organização da Assistência Social). Microsoft Excel, PowerPoint e
Word da versão 2003 até a mais atual.

Enfermeiro(a)
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo

raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
A integralidade da atenção em saúde. Administração aplicada à enfermagem.
Assistência

de

enfermagem

em

intoxicações

exógenas

(alimentares,

medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em picadas
de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas).
Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência de enfermagem nas
urgências. Assistência de pacientes. Atenção à saúde da criança (crescimento
e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças diarreicas e
doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério,
prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do
adulto (hipertensão arterial e diabetes melito). Atendimento ao público. Cadeia
de frio. Conhecimentos básicos sobre o programa de Agentes Comunitários de
Saúde. Conhecimentos básicos sobre o Programa de Saúde da Família.
Diagnóstico de saúde na comunidade. Educação para a Saúde. Enfermagem
em pronto-socorro. Ética profissional. Humanização e saúde. Indicadores de
saúde. Legislação profissional – COFEN/COREN. Meios de desinfecção e
esterilização. Organização e gestão dos serviços de saúde. Organização social
e comunitária no campo da saúde coletiva. Planejamento, organização,
direção, controle e avaliação. Política Nacional de Humanização (PNH).
Políticas e práticas em saúde coletiva. Programa Nacional de Imunização.
Saúde da família e atendimento domiciliar. Sistema Único de Saúde.
Sistematização da assistência de enfermagem. Supervisão em enfermagem.
Trabalho com grupos. Vacinação contra as doenças imunopreveníveis.
Vigilância em Saúde.

Entrevistador/Digitador de Programas Sociais
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos

Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Constituição Federal de 1988. Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº
8.742/1993, alterada pela Lei nº 12.435/2011. Política Nacional de Assistência
Social – 2004 – Centros de Referência de Assistência Social e Rede
Socioassistencial. Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal: Programa Bolsa Família – Lei Federal nº 10.836/2004 e Decreto nº
5.209/2004; Benefício de Prestação Continuada – Decreto nº 6.214/2007 e
Decreto nº 6.564/2008. Manual do Entrevistador – Cadastro Único para
Programas Sociais, 3ª ed. 2011: Família na perspectiva do Cadastro Único;
Cadastramento, Atualização/Revisão Cadastral; Entrevista Social; Postura

do(a) Entrevistador/Digitador Social; Coleta de Dados; Documentação; Busca
Ativa; Visitas Domiciliares.

Monitor/Professor de ensino básico
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Alfabetização e letramento. Avaliação da aprendizagem. Conhecimentos
pedagógicos. Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao

cargo. Currículo: conceitos e princípios. Desenvolvimento do raciocínio lógico
matemático. Desenvolvimento psicomotor. Didática geral e prática de ensino.
Ética profissional. Fundamentos do Ensino Fundamental. Gestão escolar. Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (diretrizes e bases da educação).
Parâmetros curriculares nacionais. Plano Nacional de Educação (PNE).
Políticas para a infância durante o Ensino Fundamental. Principais autores em
educação de crianças. Principais autores em pedagogia, educação e ensino.
Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Qualidade no Ensino
Fundamental. Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento:
diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e
avaliação pedagógica. Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares.

Motorista da Saúde I
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de

problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Atendimento ao público. Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições
inerentes ao cargo. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(artigos 1 ao 16). Decreto nº 1. 171, de 22 de junho de 1994 (Código de Ética).
Direção defensiva. Ética profissional. Infrações de trânsito. Lei nº 9. 503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Limpeza e organização.
Manutenção

de

veículos.

Mecânica

de

veículos.

Planejamento

e

organizaçãodas atividades de trabalho. Primeiros socorros. Saúde e segurança
no ambiente de trabalho. Segurança no transporte de passageiros. Sinalização
de trânsito.

Motorista da Saúde II
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.

Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Atendimento ao público. Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições
inerentes ao cargo. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(artigos 1 ao 16). Decreto nº 1. 171, de 22 de junho de 1994 (Código de Ética).
Direção defensiva. Ética profissional. Infrações de trânsito. Lei nº 9. 503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Limpeza e organização.
Manutenção de veículos. Mecânica de veículos. Planejamento e organização
das atividades de trabalho. Primeiros socorros. Saúde e segurança no
ambiente de trabalho. Segurança no transporte de passageiros. Sinalização de
trânsito.

Motorista de Transporte Escolar
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da

República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.
Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.

Conhecimentos Específicos:
Atendimento ao público. Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições
inerentes ao cargo. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(artigos 1 ao 16). Decreto nº 1. 171, de 22 de junho de 1994 (Código de Ética).
Direção defensiva. Ética profissional. Infrações de trânsito. Lei nº 9. 503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Limpeza e organização.
Manutenção de veículos. Mecânica de veículos. Planejamento e organização
das atividades de trabalho. Primeiros socorros. Saúde e segurança no
ambiente de trabalho. Segurança no transporte de passageiros. Sinalização de
trânsito.

Operário Braçal
Conhecimentos Gerais:

Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades
nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história, política, meio
ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, qualidade de
vida, esportes, turismo, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Ética:
conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Sistema monetário brasileiro.
Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume,
massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo raciocínio lógico.
Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Porcentagem e
juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.

Operador de Máquinas Pesadas
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades
nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história, política, meio
ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, qualidade de
vida, esportes, turismo, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Ética:
conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:

Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Sistema monetário brasileiro.
Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume,
massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo raciocínio lógico.
Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Porcentagem e
juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.

Recepcionista
Conhecimentos Gerais:
Fatos Políticos econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos anos
de 2014 a 2019 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos
Gerais e Atualidades: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos,
sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Problemas
ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural
brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história,
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião,
qualidade

de

vida,

esportes,

turismo,

georreferenciamento,

inovações

tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da
atualidade.
Raciocínio Lógico:
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de
problemas. Regra de três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema
monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Problemas envolvendo
raciocínio lógico. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil.

Perímetro e área das principais figuras geométricas. Razão e Proporção.
Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos Específicos: Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de
utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço de recepcionista; Noções básicas de
informática; Noções básicas de atendimento ao público; Boas Maneiras;
Organização do local de trabalho. Noções básicas de portaria, decreto, ofício,
arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar
cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. Noções básicas de
atendimento ao público.

Mendes Pimentel (MG), 07 de fevereiro de 2020.

Aymoré Moreira da Silva
Prefeito Municipal de Mendes Pimentel

