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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019  
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ-MG 
 

A Prefeitura Municipal de Muriaé/MG torna público que estarão abertas, no período a seguir indicado, inscrições ao 
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas do seu Quadro de Pessoal, discriminados no Anexo I, 
nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital. 
 
 

O Concurso Público será acompanhado por uma Comissão de Concurso Público, criada por meio do Decreto n.º 8.822, 
de 06 de dezembro de 2018, exarado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, e suas alterações. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES                                                                                                 
 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações, assim como pelas instruções, 

comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes, e sua execução realizar-se-á 
sob a responsabilidade técnica e operacional do IMAM Concursos. 

1.2. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da 
homologação da Classificação Final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério exclusivo do 
Poder Executivo do Município de Muriaé. 

1.3. A participação do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das normas e das condições do 
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais retificações, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 

1.4. É excluído do Concurso Público, sem direito a indenização ou devolução de valor de inscrição, o candidato inscrito 
que deixar de cumprir qualquer norma ou requisito previstos neste Edital. 

1.5. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de Brasília-DF. 

1.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar, diariamente, todos os atos, etapas e convocações 
referentes ao Concurso Público, no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br, até a homologação, e no 
endereço eletrônico  http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-seletivo/, a partir da homologação. 

1.7. O dever e a responsabilidade de acompanhar as publicações e divulgações nos meios elencados no item 1.6 deste 
Edital são exclusivamente do candidato. 

1.8. O Edital poderá ser impresso pelo candidato, através dos endereços eletrônicos www.imamconcursos.org.br e 
http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-seletivo/ e estará afixado, para consulta, no Quadro de Avisos da 
Prefeitura de Muriaé. 

1.9. Outras informações referentes a este Concurso Público poderão ser obtidas pelo telefone do IMAM (31) 
3324-7076, no período de 09h00min às 16h00min, exceto aos sábados, domingos e feriados, ou pelo site 
www.imamconcursos.org.br. 

 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS 

 
2.1. Os cargos, número de vagas, grau de escolaridade exigido, vencimento, carga horária e valor da inscrição são os 

constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital. 

2.2. Os candidatos aprovados serão admitidos dentro do número de vagas constantes no Anexo I deste Edital, além das 
que surgirem durante o prazo de validade deste Concurso Público, observadas a ordem classificatória, a 
conveniência e a oportunidade da Administração Pública. 

2.3. Os candidatos classificados além do número de vagas previsto neste Edital terão assegurada apenas a expectativa 
de direito à admissão, ficando a concretização deste ato condicionada ao surgimento de novas vagas, aos exclusivos 
interesse e conveniência da Administração Pública, à disponibilidade orçamentária, ao prazo de validade do 
Concurso Público e ao cumprimento das disposições legais pertinentes, respeitada a estrita ordem de classificação. 

2.4. Local de trabalho: Entidades, Órgãos e Secretarias do Município de Muriaé, da administração pública direta e 
indireta, inclusive nas unidades da zona urbana ou rural, de acordo com a necessidade do Município de Muriaé. 

2.5. Jornada de trabalho: conforme discriminada no Anexo I deste Edital. 

2.6. Regime Jurídico: os candidatos aprovados no concurso, após sua posse, terão suas relações de trabalho regidas 
pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Muriaé, Lei Municipal nº 3.824 de 01 de Dezembro de 2009, e 
demais normas aplicáveis. 

2.7. As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo IV deste Edital. 
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3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA POSSE 
 
3.1. O candidato aprovado neste Concurso Público será nomeado de acordo com a necessidade do Município de 

Muriaé, Minas Gerais, se atendidas as seguintes exigências:  
a) Ter sido aprovado no Concurso Público de que trata este Edital; 
b) Ter, na data da posse, a idade mínima de 18 anos completos; 
c) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros; 

no caso de naturalizados, comprovar a naturalização na forma da Lei Federal nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pela reciprocidade de direitos advinda do Estatuto 
de Igualdade Entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de direitos políticos, nos termos do § 1º, do 
Artigo 12, da Constituição Brasileira. 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
f) Ter, na data da posse, a escolaridade, o registro no respectivo Conselho de Classe, quando o exercício do cargo 

o exigir, e os requisitos exigidos para o provimento do cargo; 
g) Ser aprovado em Perícia Médica Oficial; 
h) Ser detentor de aptidão física e mental para o exercício das funções inerentes ao cargo, na forma de Laudo 

Médico Oficial, emitido por Médico do Trabalho; 
i) Não ser aposentado por invalidez ou estar em idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 75 anos (Lei 

Complementar nº 152 de 03 de dezembro de 2015), nos termos do inciso II do Parágrafo 1º do art. 40 da 
Constituição Federal; 

j) Não exercer cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos de acumulação autorizados em lei, 
quando houver compatibilidade de horários, nos termos do art. 37 XVI da Constituição Federal; 

 
3.2. No ato da inscrição não serão solicitados os comprovantes das exigências contidas no item 3.1 deste Edital. 

3.3. Perderá o direito à nomeação o candidato que, na data da convocação para a posse, não comprovar os requisitos 
elencados no item 3.1 deste Edital. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1. Período: a partir das 10h00min do dia 02/09/2019 até às 21h00min do dia 04/10/2019. 

4.2. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

4.3. O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos no Edital que rege este Concurso Público e 
nas demais normas pertinentes, especialmente o constante na Lei Municipal n.º 5.521, de 30 de agosto de 2017, 
antes de realizar sua inscrição, evitando ônus desnecessários. 

4.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das instruções e das condições deste Concurso 
Público tais como se acham estabelecidas neste Edital, em seus anexos e nas demais normas legais aplicadas à 
espécie, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, extensivo a eventuais retificações, comunicados, 
instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte deste Edital como se nele estivessem 
transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

4.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais por ele, ou por seu representante 
legal, informados no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou, se for o caso, no Requerimento Eletrônico de 
Isenção, via Internet.  

4.6. O Município de Muriaé e o IMAM não se responsabilizam por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações 
e endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato ou por seu representante legal. 

4.7. Qualquer informação falsa ou inexata por parte do candidato no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou, se for o 
caso, no Requerimento Eletrônico de Isenção, que comprometa a lisura do certame, determinará o cancelamento da 
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

4.8. Salvo com relação aos documentos constantes no item 5 e seus subitens, bem como nos anexos deste Edital, não se 
exigirá do candidato cópia de nenhum documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de 
Inscrição ou, se for o caso, no Requerimento Eletrônico de Isenção, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
veracidade dos dados informados. 

4.9. A Prefeitura de Muriaé e o IMAM não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem 
imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por 
outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário. 

4.10. O Requerimento Eletrônico de Inscrição, o Requerimento Eletrônico de Isenção e o valor pago referente à taxa de 
inscrição são pessoais e intransferíveis. 
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4.11. A inexistência, por qualquer motivo, do pagamento da taxa de inscrição será motivo de indeferimento da inscrição, 
exceto para os candidatos que se enquadrarem no item 5.1 e seus subitens. 

4.12. Não haverá inscrição condicional e/ou extemporânea. 

4.13. A pessoa com deficiência, além de declarar a sua condição no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou, se for o 
caso, no Requerimento Eletrônico de Isenção, deverá encaminhar ao IMAM laudo médico atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença-CID, conforme especificado no item 8.5 deste Edital. 

4.14. O candidato somente poderá concorrer a uma das vagas apresentadas neste Edital de Concurso Público. 

4.15. Efetivada a inscrição, não será aceito pedido para alteração de opção de cargo. 

4.16. Havendo mais de uma inscrição, independentemente do cargo escolhido, prevalecerá a última inscrição 
cadastrada no site, ou seja, a de data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas não serão 
consideradas, mesmo que sejam para cargos diferentes. 

4.17. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição ou Isenção, não serão aceitas: 

a) Alteração do cargo indicado pelo candidato no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou Isenção; 
b) Transferências de inscrições ou de isenções do valor da taxa de inscrição entre pessoas; 
c) Transferências de pagamentos de inscrição entre pessoas; 
d) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de 

pessoa com deficiência. 
 

4.18. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou, se for o caso, no Requerimento Eletrônico 
de Isenção, são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se o Município de Muriaé e o IMAM de 
quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto, bem como a 
informação de deficiência sem a observância do previsto no item 8 deste Edital. 

4.19. É de exclusiva responsabilidade do candidato as informações prestadas no Requerimento Eletrônico de Inscrição e 
no Requerimento Eletrônico de Isenção, arcando o mesmo com as consequências de eventuais erros no seu 
preenchimento. 

4.20. O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF e, obrigatoriamente, cédula de identidade, com 
número de registro geral, emitida por órgão do Estado de origem, cujos números deverão ser informados em 
campos próprios constantes do Requerimento Eletrônico de Inscrição, sem os quais a inscrição não poderá ser 
efetuada. 

4.21. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente excluído do Concurso Público regido por este Edital o 
candidato que utilizar o CPF de outra pessoa, sem direito a ressarcimento de valores. 

4.22. A restituição do valor da taxa de inscrição paga em duplicidade ou fora do prazo poderá ser requerida em até 10 
(dez) dias úteis após o encerramento das inscrições.   

4.23. O valor da taxa de inscrição será devolvido ao candidato nos casos de suspensão, cancelamento, alteração da data 
prevista para a realização da prova, não realização do Concurso Público ou no caso de exclusão do cargo 
pleiteado. 

4.24. Nos casos de suspensão, cancelamento, não realização do Concurso Público e/ou exclusão de cargo, a solicitação 
da devolução da taxa deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o ato que os ensejou.. 

4.25. No caso de alteração da data prevista para realização da prova, a solicitação de devolução da taxa deverá ser 
entregue em até 20 (vinte) dias anteriores à nova data de realização das provas. 

4.26. Para obter a restituição da taxa de inscrição, o candidato deverá informar nome e número do banco, número da 
agência com dígito e número da conta corrente com dígito, bem como o nome completo e CPF do titular da conta, 
caso a conta seja de terceiros, acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato. 

4.27. A solicitação de devolução do valor da taxa de inscrição deverá ser feita por escrito, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do candidato, o boleto e o seu respectivo comprovante de pagamento. 

4.28. A restituição da taxa de inscrição poderá ser requerida pelo candidato ou por procurador por ele constituído. 

4.29. A solicitação da restituição, a documentação e os dados informados nos itens 4.26 e 4.27 deverão ser entregues no 
Setor de Protocolo da Prefeitura de Muriaé, localizado à Avenida Maestro Sansão, n.° 236, Andar Térreo, Centro, 
Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 14h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados e pontos facultativos); ou enviados via Correios com AR, por meio de SEDEX ou carta com Aviso de 
Recebimento (AR),  para o Setor de Protocolo da Prefeitura de Muriaé, no endereço Avenida Maestro Sansão, n.° 
236, Centro, Muriaé-MG, CEP: 36880-002, no prazo estabelecido nos itens 4.22, 4.24 e 4.25. 

4.30. A restituição da taxa de inscrição será processada nos 90 (noventa) dias seguintes ao término do prazo fixado nos 
itens 4.22, 4.24 e 4.25, por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na solicitação. 

4.31. A restituição do valor da taxa de inscrição será de responsabilidade do Município de Muriaé. 
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4.32. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do 
pagamento da inscrição até a data da efetiva restituição. 

 

5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
5.1. Poderá requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que se enquadrar em uma das seguintes 

situações: 
5.1.1 For inscrito no Cadastro Único, membro de família com renda mensal de até ½ (meio) salário mínimo por 

pessoa ou com renda total de até 03 (três) salários mínimos, de acordo com a Lei Municipal n.º 5.521, de 30 
de agosto de 2017; ou 

5.1.2 Que, em razão de limitações de ordem financeira, não pode pagá-la, sob pena de comprometimento do 
sustento da própria família. 

 
5.2. A isenção da Taxa de Inscrição deve ser requerida exclusivamente a partir das 10h00min do dia 29/07/2019 até às 

16h00min do dia 31/07/2019, observados os seguintes procedimentos:  
a) Acessar o endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br e selecionar o link correspondente ao Concurso 

Público da Prefeitura de Muriaé – Edital 002/2019; 
b) Preencher, conferir, confirmar e transmitir os dados do Requerimento Eletrônico de Isenção; 
c) Imprimir o Requerimento Eletrônico de Isenção e assiná-lo; 
d) Anexar a documentação necessária, conforme previsto nos itens 5.5 e 5.6 deste Edital; 
e) Entregar, na forma prevista do item 5.7 deste Edital, o Requerimento Eletrônico de Isenção assinado e 

acompanhado dos documentos comprobatórios, sob pena de indeferimento da solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição. 

 
5.3. Para o candidato que não dispuser de acesso à internet, a Prefeitura de Muriaé disponibilizará, durante o período de 

inscrição, computador e impressora para o candidato realizar seu pedido de isenção, no Centro Cultural Grande 
Hotel Muriaé, localizado à Praça João Pinheiro, n.º 164, Centro, Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 
11h:00min e de 14h00min às 16h00min, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

5.4. As informações prestadas no Requerimento Eletrônico de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, que 
poderá ser excluído deste Concurso Público caso seja constatado o fornecimento de dados falsos. 

5.5. Para comprovar a situação prevista no item 5.1.1, o candidato deverá preencher no Requerimento Eletrônico de 
Isenção seu Número de Identificação Social (NIS) válido, atribuído pelo CadÚnico. 

5.6. Para comprovar a situação prevista no item 5.1.2, o candidato deverá apresentar declaração de próprio punho, 
datada e assinada, informando ser hipossuficiente e que, em razão de limitação de ordem financeira, não pode arcar 
com o pagamento da taxa de inscrição, sob pena do comprometimento do sustento próprio e de sua família, 
independentemente de estar desempregado ou não, com plena consciência das implicações cíveis, criminais e 
administrativas cabíveis em razão de declaração falsa ou parcialmente falsa, assegurados o contraditório e ampla 
defesa. 

5.7. O Requerimento Eletrônico de Isenção, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os documentos 
comprobatórios especificados nos itens 5.5 e 5.6 deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura de 
Muriaé, localizado à Avenida Maestro Sansão, n.° 236, Andar Térreo, Centro, Muriaé-MG, no horário de 
08h30min às 11h:00min e de 14h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos 
facultativos), no prazo estabelecido no item 5.2; ou enviados via Correios com AR, por meio de SEDEX,  para a 
Rua Célia de Souza, 55, do Bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais,  CEP.: 31.030-500, postada 
no prazo estabelecido no item 5.2.  

5.8. Cada candidato deverá encaminhar, individualmente, a sua documentação, sendo vedada a entrega de documentos 
de mais de um candidato no mesmo envelope. 

5.9. O Requerimento Eletrônico de Isenção e a documentação comprobatória deverão ser entregues em envelope pardo, 
contendo, na face frontal, os seguintes dados de encaminhamento: Concurso Público da Prefeitura Municipal 
de Muriaé – Edital 002/2019 – Ref. Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição, nome completo e o cargo 
pleiteado. 

5.10. Não serão analisados os documentos encaminhados em desconformidade com o previsto neste Edital. 

5.11. O pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição que não atender a qualquer das exigências determinadas 
neste Edital, ou demais normas aplicáveis, será indeferido. 

5.12. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição por correio eletrônico, e-mail ou outro 
meio não estabelecido neste Edital. 

5.13. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 
a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta, não atendendo o disposto nos itens 5.5 e 

5.6 deste Edital; 
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d) Não observar o prazo estabelecido no item 5.2 deste Edital; 
e) Apresentar documentos ilegíveis ou preenchidos incorretamente; 
f) Requerer a isenção de pagamento da taxa de inscrição para mais de uma vaga neste Edital. 
 

5.14. O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do 
candidato será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura de Muriaé e nos sites http://muriae.mg.gov.br/edital-
category/processo-seletivo/ e  www.imamconcursos.org.br, no dia 16/08/2019, em ordem alfabética, com o 
número da inscrição. 

5.15. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferido estará automaticamente 
inscrito neste Concurso Público, não sendo necessário acessar o link de inscrições e nem efetuar o pagamento. 

5.16. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua 
inscrição, conforme o disposto no item 6 e seus subitens. 

5.17. Caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição, nos dias 19, 20, 21, 22 e 
23/08/2019. Os recursos deverão ser interpostos via INTERNET, através do acesso à área particular do candidato 
(login com usuário e senha), na opção RECURSO. 

5.18. Para o candidato que não dispuser de acesso à internet, a Prefeitura de Muriaé disponibilizará, durante o período 
de recurso, computador e impressora para o candidato realizar sua interposição, no Centro Cultural Grande Hotel 
Muriaé, localizado à Praça João Pinheiro, n.º 164, Centro, Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 
14h00min às 16h00min, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

5.19. Não será admitida, em hipótese alguma, a apresentação, em grau de recurso, de novos documentos. 

5.20. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura 
de Muriaé e nos sites http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-seletivo/ e  www.imamconcursos.org.br, no 
dia 30/08/2019. 

5.21. Para o candidato inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal – CADÚnico, a entidade 
organizadora do Concurso Público consultará ao órgão gestor do CADÚnico para confirmar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. 

5.22. O candidato poderá, a critério do IMAM, ser convocado para apresentar documentação original, bem como outros 
documentos complementares. 

5.23. A declaração falsa de dados para fins de isenção de pagamento de taxa de inscrição determinará o cancelamento da 
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

5.24. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

 

6. DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
6.1. Período: a partir das 10h00min do dia 02/09/2019 até às 21h00min do dia 04/10/2019. 

6.2. A inscrição será recebida, exclusivamente, via internet no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br, por 
meio do link correspondente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Muriaé-MG – Edital 002/2019. 

6.3. O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet poderá, pessoalmente ou através de procurador, 
comparecer, durante o período de inscrição, diretamente ao no Centro Cultural Grande Hotel Muriaé, 
localizado à Praça João Pinheiro, n.º 164, Centro, Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 
14h00min às 16h00min, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, munido de documento 
de identidade e CPF para realização de sua inscrição e impressão do seu boleto bancário. Será 
disponibilizado, pessoal capacitado para atender o candidato, inclusive no preenchimento do Requerimento 
Eletrônico de Inscrição e na impressão do boleto bancário. 

6.4. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) Acessar o endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br (clicar no link Concurso Público da Prefeitura de 

Muriaé-MG – Edital 002/2019); 
b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição; 
c) Confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela internet; 
d) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da taxa de inscrição; 
e) Efetivar o pagamento do valor da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária credenciada, 

em seu horário normal de funcionamento, até o dia de encerramento das inscrições. Em caso de feriado ou 
evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que o candidato se encontrar, este 
deverá antecipar o respectivo pagamento, considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado como data 
final para a realização do pagamento da taxa de inscrição, atentando-se para que o pagamento seja feito no 
período de inscrição determinado neste Edital. 
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6.5. Confirmados os dados, o candidato receberá, por meio do e-mail cadastrado no ato da inscrição ou isenção, o 
“número de inscrição”, com o qual poderá acessar e acompanhar informações do seu cadastro, tais como: 
consultar dados, gerar boleto, gerar 2ª via do boleto, verificar se o pagamento da taxa de inscrição está confirmado 
ou se seu pedido de isenção foi deferido ou indeferido e, ainda, consultar e imprimir o Cartão de Inscrição com a 
data, o horário e o local de prova, etc. 

6.6. Não serão aceitas inscrições cujo pagamento tenha sido realizado por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas, 
agendamentos de pagamentos, ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 

6.7. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o pagamento efetuado em quantia inferior determinará o 
cancelamento automático da inscrição. 

6.8. Não será válida a inscrição via Internet cujo pagamento seja realizado em desacordo com a forma e o prazo 
previstos nos itens 6.1, 6.2 e 6.3. 

6.9. A inscrição via Internet somente será concretizada se confirmado o pagamento da taxa de inscrição.  

6.10. O comprovante de pagamento do candidato será o boleto, devidamente quitado até o dia de encerramento das 
inscrições. Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado de respectivo comprovante do 
pagamento, não sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser 
processado ante a eventual insuficiência de fundos ou outras situações que não permitam o pagamento efetivo do 
valor da inscrição.  

6.11. O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta 
para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras. A impressão do boleto bancário ou 
a segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo o 
Município de Muriaé e o IMAM de eventuais dificuldades da leitura do código de barras e consequente 
impossibilidade de efetivação da inscrição. 

6.12. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até as 19h00min do dia 
04/10/2019. 

6.13. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste 
Concurso Público, devendo ser observados os demais procedimentos previstos neste Edital. 

6.14. Caso possua qualquer dúvida quanto ao procedimento ou dificuldade do preenchimento do Requerimento 
Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o IMAM pelo telefone (31) 3324-7076 de 
09h00min às 16h00min, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

6.15. A relação de inscrições validadas será publicada no dia 09/10/2019, no site www.imamconcursos.org.br, em 
ordem alfabética, com o número da inscrição, o cargo e a data de nascimento do candidato. 

6.16. O candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br, se sua inscrição foi validada. 
Em caso negativo, o candidato deverá enviar para o email: concursos@imam.org.br, nos dias 10, 11 e 14/09/2019, 
o comprovante de pagamento da inscrição bem como o respectivo boleto. 

6.17. É de exclusiva responsabilidade do candidato conferir na relação de inscrições validadas, se sua data de 
nascimento está correta, pois a mesma é um dos critérios de desempate. 

6.18. Os eventuais erros de digitação na data do nascimento do candidato deverão, obrigatoriamente, ser corrigidos.  O 
candidato deverá mandar para o email concursos@imam.org.br foto ou a cópia legível da carteira de identidade 
(frente e verso), ou envia-la via Correios com AR, por meio de SEDEX, para a Rua Célia de Souza, 55, do Bairro 
da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, contendo externamente, em sua face 
frontal, os seguintes dados – Ref.  - Concurso Público da Prefeitura de Muriaé – Edital 002/2019, Correção da 
Data de Nascimento, nome completo, identidade e cargo pretendido e, dentro do envelope, a cópia legível da 
carteira de identidade (frente e verso) até o dia útil anterior à data de realização da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

6.19. O candidato que não solicitar a correção da data de nascimento, até o dia útil anterior à data de realização da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha, arcará exclusivamente com as consequências advindas de sua omissão. 

 
7. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO 

 
7.1. O cartão de inscrição contendo local, dia e horário da realização das provas será disponibilizado na Área do 

Candidato, no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br, a partir de 15/10/2019. 

7.2. O candidato que não conseguir localizar o seu Cartão de Inscrição no site www.imamconcursos.org.br deverá 
entrar em contato com o IMAM, até o dia 18/10/2019, pelo telefone (31) 3324-7076, de 09h00min às 16h00min, 
exceto aos sábados, domingos e feriados. 

7.3. O candidato deverá conferir no cartão de inscrição se os seguintes dados estão corretos: seu nome, o número 
do documento utilizado para inscrição, o cargo pleiteado e a data de seu nascimento. 
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7.4. Os eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato e no número do documento utilizado para inscrição 
deverão, obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato ao Fiscal de Sala, no dia, no horário e no local de 
realização de sua prova. O Fiscal fará a correção em formulário próprio. 

7.5. Os eventuais erros de digitação na data do nascimento do candidato deverão, obrigatoriamente, ser corrigidos, pois 
a mesma é um dos critérios de desempate.  O candidato poderá enviar para o email concursos@imam.org.br foto ou 
cópia legível da carteira de identidade (frente e verso), ou enviar via Correios com AR, por meio de SEDEX,  para 
a Rua Célia de Souza, 55, do Bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais,  CEP.: 31.030-500, 
contendo externamente, em sua face frontal, os seguintes dados – Ref.  - Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Muriaé – Edital 002/2019, Correção da Data de Nascimento, nome completo, identidade e cargo 
pretendido e, dentro do envelope, a cópia legível da carteira de identidade (frente e verso) até o dia útil anterior à 
data de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

7.6. O candidato que não solicitar a correção da data de nascimento até o dia útil anterior à data de realização da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha arcará exclusivamente com as consequências advindas de sua omissão. 

7.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, do horário e do local de realização das provas para 
fins de justificativa de sua ausência. 

7.8. O candidato que, eventualmente, não conseguir imprimir seu Cartão de Inscrição poderá fazer a Prova portando 
documento de identidade oficial com foto. 

 

8. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 
 
8.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente Concurso Público, observada a 

compatibilidade entre as atribuições dos cargos e a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas 
5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo oferecidas, bem como das que vierem a surgir durante o prazo de 
validade desse Concurso Público; nos termos da Lei Federal nº 13.146 de 06 de julho de 2015, da Lei nº 7.853 de 
24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 
5.296 de 02 de dezembro de 2004, pelo Decreto nº 9.508 de 24 de setembro de 2018 e pelo Decreto n.º 9.546 de 30 
de outubro de 2018, e da súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça. 
8.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, utilizar-se-á 

arredondamento, na medida da viabilidade das vagas oferecidas, reconhecendo a impossibilidade de 
arredondamento no caso de minoração da porcentagem mínima (5%) e/ou majoração da porcentagem 
máxima (20%), previstas no Decreto nº 3.298 de dezembro de 1999 e na Lei 8.112 de 11 de dezembro de 
1990, respectivamente. 

8.2. Consideram-se deficiências que asseguram ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas aquelas 
identificadas nas categorias contidas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3298/99. 

8.3. Após o preenchimento das vagas contidas no Edital para as pessoas com deficiência, será observado o mesmo 
percentual em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público.  

8.4. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou do 
Requerimento Eletrônico de Isenção, além de observar os procedimentos descritos neste Edital, deverá proceder da 
seguinte forma:  

a) Informar se é deficiente; 
b) Selecionar o tipo de deficiência; 
c) Especificar a deficiência; 
d) Informar se necessita e especificar a condição especial para a realização das provas; 
e) Manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos deficientes; 
f) Enviar laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia de inscrição, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID 10), bem como a provável causa da deficiência, conforme item 
8.5. 

8.5. O candidato com deficiência deverá entregar o laudo médico original ou cópia (apresentando o original para 
efeito de comparação), pessoalmente ou através de procurador, durante o período de inscrição, no Setor de 
Protocolo da Prefeitura de Muriaé, localizado à Avenida Maestro Sansão, n.° 236, Andar Térreo, Centro, Muriaé-
MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 14h00min às 16h00min,  de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados e ponto facultativos);   ou enviar o original, ou cópia autenticada, via Correios com AR, por meio de 
SEDEX,  para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais,  CEP.: 
31.030-500,  postado até a data de encerramento das inscrições, com os seguintes dados de encaminhamento: 

 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ – 
EDITAL 002/2019 
 

REF.: LAUDO MÉDICO 
 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO E IDENTIDADE 
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8.6. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e, aqueles entregues via postal, serão 

posteriormente enviados à Prefeitura de Muriaé. 

8.7. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, condição especial para o dia de realização 
das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto pelo artigo 
4º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto nº 9.508 de 24 de setembro de 2018 e suas alterações. O candidato que não 
fizer tal requerimento terá o mesmo tratamento oferecido aos demais candidatos, não lhe cabendo qualquer 
reivindicação a esse respeito no dia da prova ou posteriormente.  

8.8. Na falta do laudo médico ou das informações indicadas na alínea “f” do item 8.4, o Requerimento Eletrônico 
de Inscrição será processado como de candidato não deficiente, mesmo que declarada tal condição, não 
podendo o candidato alegar posteriormente esta condição para reivindicar a prerrogativa legal. 

8.9. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá requerê-lo no ato da 
inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, seguindo o 
mesmo procedimento indicado no item 8.5 deste Edital. 

8.10. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando, na 
solicitação, que necessita de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o candidato receberá o auxílio de 
Fiscal, não podendo o Município de Muriaé e o IMAM serem responsabilizados, sob qualquer alegação por parte 
do candidato, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo Fiscal. 

8.11. A solicitação de condições especiais para a realização da prova estará sujeita à apreciação e deliberação do IMAM, 
observada a legislação específica. 

8.12. O candidato com deficiência que eventualmente não proceder conforme disposto no item 8.4 alínea “d” deste 
Edital, não indicando no Requerimento Eletrônico de Inscrição a condição especial de que necessita, poderá fazê-
lo, por meio de requerimento de próprio punho, datado e assinado, devendo este ser enviado ao IMAM, 
acompanhado do respectivo Laudo Médico, conforme disposto no item 8.5 deste Edital, até o término das 
inscrições.  

8.13. O candidato com deficiência deverá atender a todos os itens especificados neste Edital. 

8.14. O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas neste Edital, participará do Concurso 
Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação 
e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para os demais 
candidatos. 

8.15. Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, as mesmas serão revertidas 
aos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 

8.16. O local da realização da prova deverá oferecer condições de acessibilidade aos candidatos com deficiência, 
segundo as peculiaridades dos inscritos, contando, também, com indicações seguras de localização, de modo a 
evitar que esses candidatos venham a ser prejudicados. 

8.17. As pessoas com deficiência aprovadas neste Concurso Público, que vierem a ser convocadas para os 
procedimentos pré-admissionais, serão submetidas à perícia médica oficial que atestará sobre a sua qualificação 
como deficiente, nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.508 de 24 de setembro de 2018 e suas alterações. Uma vez 
empossado o candidato como deficiente, a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será 
avaliada por equipe multiprofissional, conforme especificado no item 8.20. 

8.18. Atestando a perícia médica oficial pela inexistência de deficiência ou por ser ela insuficiente para habilitar o 
candidato a ser empossado nas vagas reservadas, o candidato será excluído da lista de classificação de candidatos 
com deficiência, mantendo a sua posição na lista geral de classificação, observados os critérios do contraditório e 
da ampla defesa. 

8.19. A Perícia Médica mencionada não exime o candidato com deficiência dos exames de saúde pré-admissionais e 
regulares. 

8.20. O candidato empossado como deficiente será acompanhado por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura 
de Muriaé que avaliará a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo, considerando as 
exigências físicas e aptidões necessárias para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o estágio 
probatório, que emitirá parecer conclusivo com base no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 9.508, de 24 de 
setembro de 2018 e suas alterações. 

8.21. O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, apresentar incompatibilidade da deficiência 
com as atribuições do cargo será exonerado. 

8.22. O 1º (primeiro) preenchimento do cargo por candidato classificado com deficiência deverá ocorrer quando da 5ª 
(quinta) vaga de cada cargo contemplado neste Edital. As demais admissões ocorrerão na 21ª, na 41ª, 61ª e assim 
por diante, durante o prazo de validade deste Concurso Público. Para tanto será convocado o candidato com 
deficiência melhor classificado no cargo. 

 

9. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
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9.1. O Concurso Público será composto por Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova de Títulos, conforme 

discriminação abaixo: 
9.1.1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, conforme 

abaixo: 
a) Para os cargos de nível elementar, consistindo em 20 (vinte) questões com 04 (quatro) opções de resposta, no 

valor de 05 (cinco) pontos por resposta correta, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo 
de 60% (sessenta por cento) dos pontos. 

b) Para os cargos de nível médio, consistindo em 25 (vinte e cinco) questões com 04 (quatro) opções de resposta, 
no valor de 04 (quatro) pontos por resposta correta, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o 
mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos. 

c) Para os cargos de nível superior, consistindo em 40 (quarenta) questões com 04 (quatro) opções de resposta, 
no valor de 2,5 (dois e meio) pontos por resposta correta, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver 
o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos. 

9.1.1.2. O conteúdo e o programa de todas as provas constituem, respectivamente, os Anexos II e III deste 
Edital. 

 
9.1.2. Prova de Títulos: para os cargos de nível superior, de caráter classificatório, no valor máximo de 6,5 (seis e 

meio) pontos sendo pontuada de acordo com a tabela abaixo: 
 

Títulos Avaliados 
Valor 

Unitário 
Máximo de 

pontos 
Comprovação 

Doutorado na área de atuação do cargo 
pretendido pelo candidato.  

 
03 (três) 
pontos 

 
03 (três) 
pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma de grau 
de doutor ou certidão de conclusão + 
histórico escolar autenticado. 

Mestrado na área de atuação do cargo 
pretendido pelo candidato.  

 
02 (dois) 
pontos 

 
02 (dois) 
pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma de grau 
de mestre ou certidão de conclusão + 
histórico escolar autenticado. 

 Pós-graduação exclusiva na área 
específica*, de atuação pretendida com 
carga horária mínima de 360 horas.  

 
 

1,5 (um e 
meio) 
pontos 

 
 

1,5 (um e 
meio) pontos 

Fotocópias autenticadas de Diplomas + 
Históricos Escolares ou certificados de curso 
de pós-graduação em nível de especialização 
lato sensu, com carga horária mínima de 
360 (trezentas e sessenta) horas, expedido 
por instituição oficialmente reconhecida 
pelo MEC ou Conselho Estadual ou Federal 
de Educação). 

*Considera-se área específica os cursos/títulos que sejam relacionados diretamente com o cargo a que concorre. 
 
9.1.2.1. Outras informações sobre a Prova de Títulos: 

I. Serão analisados somente os títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
II. A comprovação de títulos referentes a cursos de doutorado, mestrado e pós-graduação, através de diplomas ou 

certificados, somente terão validade se informarem EXPRESSAMENTE a respectiva portaria do MEC ou do 
Conselho Estadual ou Federal de Educação que autoriza o funcionamento do respectivo curso realizado. 

III. A regra acima também se aplica à comprovação de títulos referentes a cursos para os quais ainda não foram 
expedidos diplomas e/ou certificados, que forem comprovados através de declaração de conclusão de curso. 

IV. A declaração de conclusão de curso somente será considerada se tiver a data do término do curso, com conclusão e 
apresentação de monografia (se houver), e, ainda, se a declaração for expedida com data de até 180 (cento e 
oitenta) dias, após conclusão do referido curso, uma vez que após este prazo somente será aceito diploma e/ou 
histórico escolar, por tratar-se o prazo de 180 dias o prazo máximo para expedição do certificado e/ou histórico 
escolar pela instituição de ensino. 

V. Não serão pontuadas como título declarações que apenas informem que o candidato está regularmente matriculado 
em curso de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado, mesmo que nessa declaração conste a previsão de término 
do mesmo. A declaração de conclusão de curso somente será considerada válida se informar EXPRESSAMENTE 
que o referido curso foi integralmente concluído e atender ao disposto nos incisos deste subitem. 

VI. Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
deverão atender aos seguintes aspectos:  
a) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 1, de 03 de abril de 2001 (emitida pela Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União de 
09 de abril de 2001, Seção I, p. 12), deverão conter, ou ser acompanhados de: histórico escolar, do qual 
obrigatoriamente deve constar a relação das disciplinas, a sua carga horária, a nota/conceito obtida pelo aluno em 
cada uma das disciplinas e o nome e qualificação dos professores responsáveis por elas; o período e o local em que 
o curso foi realizado e a sua duração total, em horas, de efetivo trabalho acadêmico; o título da monografia ou do 
trabalho final do curso e a nota/conceito obtida; a declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as 
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disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 1 e a indicação do ato legal de credenciamento da instituição, 
no caso de cursos ministrados à distância. Esta exigência está amparada pelo art. 12 da Resolução CNE/CES nº 1;  
b) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 3, de 05 de outubro de 1999 (emitida pela Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da 
União de 07 de outubro de 1999, Seção I, p. 52), deverão mencionar a área específica do conhecimento a que 
corresponde e conter, obrigatoriamente: a relação das disciplinas, a sua carga horária, a nota/conceito obtida pelo 
aluno em cada uma das disciplinas e o nome e a titulação dos professores por elas responsável; o período em que o 
curso foi realizado e a declaração de que o curso cumpriu com todas as disposições da dita Resolução. Esta 
exigência está amparada pelo art. 5º da Resolução CNE/CES nº 3;  
c) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 2, de 20 de setembro de 1996 (emitida pela Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da 
União de 17 de outubro de 1996, Seção I, p. 21183), deverão conter, obrigatoriamente: a relação das disciplinas, a 
carga horária, a nota/conceito obtida pelo aluno em cada uma das disciplinas e o nome e qualificação dos 
professores responsáveis por elas; o critério adotado para avaliação do aproveitamento; o período e local em que o 
curso foi realizado e a sua duração total, em horas, de efetivo trabalho acadêmico e a declaração da instituição de 
que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 2. Esta exigência está amparada 
pelo art. 11 da Resolução CNE/CES nº 2;  
d) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 12, de 06 de outubro de 1983 (emitida pelo Conselho Federal 
de Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União de 27 de outubro de 1983, Seção I, 
p. 18.233), deverão conter, ou ser acompanhados de: histórico escolar, do qual obrigatoriamente devem constar 
cada uma das disciplinas e o nome e a qualificação dos professores responsáveis por elas; o critério adotado para 
avaliação do aproveitamento; o período e o local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas, de 
efetivo trabalho acadêmico e declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas 
na Resolução CNE/CES nº 12. Esta exigência está amparada pelo parágrafo único do art. 5 da Resolução nº 12/83;  
e) outras Resoluções que amparem os diplomas expedidos. 

VII. Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina, como declarações, certidões, comprovantes de 
pagamento de taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, além dos mencionados no item 
anterior, ou documentos que não estejam em consonância com as Resoluções citadas, não serão considerados para 
efeito de pontuação. 

VIII. Somente serão aceitos cursos ministrados por Instituição de Ensino oficial ou reconhecida pelo MEC. 
IX. Os candidatos detentores de diplomas de Mestrado ou Doutorado realizados em universidades estrangeiras só terão 

seus cursos considerados para os fins deste Edital se seus diplomas tiverem sido revalidados, conforme as regras 
estabelecidas pelo MEC. 

X. O candidato poderá apresentar apenas 01 (um) título de cada espécie. Somente serão avaliados os títulos 
que tenham correlação direta com a área pretendida pelo candidato. 

XI. Os títulos deverão ser apresentados mediante original, cópia simples ou cópia devidamente autenticada em 
cartório, de acordo com o estabelecido no inciso XIII deste subitem. 

XII. Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da publicação da Relação de Candidatos Aprovados. 

XIII. A documentação referente à Prova de Títulos deverá ser entregue em cópia simples (apresentando o original para 
efeito de comparação), pessoalmente ou através de procurador, no prazo estabelecido no inciso XII deste subitem, 
no Setor de Protocolo da Prefeitura de Muriaé, localizado à Avenida Maestro Sansão, n.° 236, Andar Térreo, 
Centro, Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 14h00min às 16h00min,  de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados e ponto facultativos); ou enviada via Correios com AR, por meio de SEDEX, ou carta com aviso 
de Recebimento (AR), em cópia autenticada, para Rua Célia de Souza, 55, do Bairro da Sagrada Família, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, no prazo estabelecido no inciso XII deste subitem, sendo a 
tempestividade verificada de acordo com a data de postagem ou pelo protocolo de entrega. 

XIV. Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos em envelope lacrado, especificando 
do lado de fora o seu nome completo, o número da carteira de identidade e o nome do cargo a que concorre. 

XV. Não serão recebidos documentos fora das especificações acima. 
XVI. Não será computado como título o curso que se constituir pré-requisito para o exercício do cargo. 

XVII. Não serão recebidos documentos entregues posteriormente ao período determinado e não será permitida a 
substituição da documentação entregue, sob nenhuma hipótese. 

XVIII. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente à Prova de Títulos, não 
sendo aceita nenhuma documentação fora do prazo e local estabelecidos. 

XIX. Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital. 
XX. Em hipótese alguma a documentação referente à Prova de Títulos será devolvida aos candidatos após a realização 

do concurso. 
 

10. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
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10.1. As provas deste Concurso Público serão aplicadas na cidade de Muriaé, nos dias 26 ou 27 de outubro de 2019. 
O dia, horário e local serão definidos no Cartão de Inscrição.  

10.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de locais (espaço físico) adequados nos estabelecimentos 
de ensino disponíveis no município, ao Município de Muriaé reserva-se o direito de modificar as datas prováveis 
para realização das provas. 

10.3. Havendo alteração nas datas prováveis os candidatos serão avisados, com a devida antecedência, através de 
publicação da nova data no Quadro de Avisos da Prefeitura de Muriaé e nos sites http://muriae.mg.gov.br/edital-
category/processo-seletivo/ e  www.imamconcursos.org.br, além da imprensa escrita e falada. 

10.4. Em hipótese alguma o candidato poderá fazer prova fora da data e do horário estabelecidos por este Edital, 
respeitado o horário de fechamento dos portões, e do local pré-determinado. 

10.5. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora do 
horário previsto, para identificação e assinatura da Lista de Presença. O candidato deverá estar munido de lápis, 
borracha, caneta esferográfica azul ou preta e documento oficial com foto. 

10.6. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na relação de inscrições efetivadas, mas 
que apresente o boleto e seu respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
poderá participar do Concurso Público, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário específico. 

10.6.1. A inclusão de que trata o item 10.6 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação 
quanto à regularidade da referida inscrição. 

10.6.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

10.7. Não haverá tolerância no horário estabelecido para o início da prova. 

10.8. Não será permitido o ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova após o horário estabelecido para o 
fechamento dos portões e/ou não munido de documento oficial com foto. 

10.9. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por 
Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA etc.); Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado 
de Reservista, Carteira de Motorista com foto e Passaporte. 

10.10. 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. 

10.11. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 

10.12. O candidato impossibilitado de apresentar no dia da prova documento oficial de identidade original, por motivo 
de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, 
expedido, no máximo, nos 30 (trinta) dias anteriores à realização da prova e outro documento que contenha 
fotografia e assinatura, e será submetido à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e 
impressão digital em formulário próprio. 

10.13. O candidato deverá apor sua assinatura na Lista de Presença de acordo com aquela constante no seu documento 
de identidade.  

10.14. O candidato, após ter assinado a Lista de Presença, não poderá ausentar-se do local de realização da sua prova 
sem acompanhamento do Fiscal de Prova. 

10.15. Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de Presença ou não devolver a Folha de 
Respostas. 

10.16. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, do horário e do local de realização das provas, 
para fins de justificativa de sua ausência. 

10.17. Os portões serão fechados no horário estabelecido para o início das provas. O candidato que chegar após o 
fechamento dos portões terá vedada sua entrada no estabelecimento e será automaticamente eliminado do 
Concurso Público.  

10.18. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade deste Concurso Público, no dia de realização das provas o candidato 
poderá ser submetido ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros. 

10.19. É proibido, durante a realização das provas, o porte de qualquer equipamento eletrônico, tais como máquinas 
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefone celulares, smart fones, tablets, ipods, gravadores, pen 

drives, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, beep, notebook palm-top, 

walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc.; bem como relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, quipá, lenço ou 
similares etc.    

10.20. O candidato que portar relógio, telefone celular ou outro equipamento citado no item 10.19 deverá entregá-los ao 
Fiscal de Sala, antes do início da prova, que, por sua vez, os colocará em envelope lacrado, devolvendo-o ao 
candidato. O envelope lacrado somente poderá ser aberto fora das dependências da escola. 
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10.21. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova, deverão 
permanecer desligados. 

10.22. Durante o período de realização das provas é proibido qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, bem como a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações. 

10.23. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para realização da prova; 
b) Não apresentar o documento de identidade, ou equivalente, com foto; (em caso de perda ou roubo do 

documento, o candidato deverá apresentar o Boletim de Ocorrência Policial de acordo com o item 10.12). 
c) Ausentar-se do recinto da prova sem permissão ou praticar ato de incorreção ou descortesia com qualquer 

examinador, executor e seus auxiliares incumbidos da realização das provas; 
d) Utilizar-se de um ou mais meios previstos nos itens 10.19, 10.20, 10.21 e 10.22; 
e) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca dos locais das 

provas, das provas e de seus participantes; 
f) Comunicar-se de forma verbal, escrita ou gestual com outro candidato; 
g) Ao terminar a prova, não entregar ao Fiscal de Prova a Folha de Respostas;  
h) Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento do Fiscal de Prova; 
i) Utilizar-se de processos ilícitos na realização da prova, se comprovado posteriormente, mediante análise, 

por meio eletrônico, estatístico, mecânico, visual ou grafotécnico; 
j) Usar telefone celular nas dependências dos locais de prova; 
k) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o 

respectivo porte;  
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
m) Permanecer no local após a conclusão da prova e entrega da Folha de Respostas. 
 

10.24. Caso ocorra alguma situação prevista nos itens 10.19, 10.20, 10.21 e 10.22, o IMAM lavrará ocorrência e, em 
seguida, encaminhará o referido documento à Comissão de Concurso Público, a fim de que sejam tomadas as 
providências cabíveis. 

10.25. Os objetos de uso pessoal serão colocados em local indicado pelo Fiscal de Prova e retirados somente após a 
entrega da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e da Folha de Respostas.  

10.26. Ao final das provas, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato 
termine sua prova, devendo todos assinar no verso da Lista de Presença, atestando a idoneidade da fiscalização 
da prova e retirando-se da sala de uma só vez. 

10.27. Na realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, não será permitido esclarecimento sobre enunciado das 
questões ou modo de resolvê-las. 

10.28. O candidato deverá preencher a Folha de Respostas, cobrindo inteiramente com caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta, o espaço correspondente à alternativa escolhida. A Folha de Respostas será o único documento válido 
para efeito de correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

10.29. Na Correção da Folha de Respostas, serão computadas como erros as questões não assinaladas, as marcadas a 
lápis, as que contiverem mais de uma resposta assinalada e as rasuradas. 

10.30. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas, 
sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.  

10.31. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

10.32. O candidato deverá devolver, obrigatoriamente, ao Fiscal de Prova, ao terminar as provas ou findo o prazo limite 
para sua realização, a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada.  

10.33. Não serão atribuídos pontos às questões divergentes do gabarito, que apresentarem rasura, com duplicidade de 
resposta, (mesmo que uma delas esteja correta), ou que estiverem em branco. 

10.34. A correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será por sistema eletrônico de processamento de dados, 
consideradas exclusivamente, as respostas transferidas para a Folha de Respostas.  

10.35. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes de prova, 
mediante termo formal, na presença de, no mínimo, três candidatos convidados aleatoriamente nos locais de 
realização das provas. 

10.36. A inviolabilidade dos pacotes das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos pacotes, na 
presença de todos os candidatos, nas salas de realização das provas. 

10.37. A duração das provas será de 03 (três) horas, sendo permitida a saída dos candidatos somente após 60 (sessenta) 
minutos do seu início. 

10.38. O candidato que optar em levar o Caderno de Prova somente poderá sair da sala 02 (duas) horas após o início da 
mesma. 

10.39. O tempo de duração das provas abrange a assinatura e o preenchimento da Folha de Respostas. 
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10.40. As instruções constantes no Caderno de Prova, na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções 
expedidas pelo IMAM durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente 
observadas e seguidas pelo candidato. 

10.41. O Gabarito Provisório para conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela Comissão de 
Concurso Público, até o 2º (segundo) dia útil após a realização da respectiva prova, no Quadro de Avisos da 
Prefeitura de Muriaé e nos sites http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-seletivo/ e  
www.imamconcursos.org.br.  

10.42. Não será permitida a entrada de candidatos, em hipótese alguma, no local de realização das provas após o 
fechamento dos portões.  

10.43. Não haverá segunda chamada das provas, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 

10.44. Excepcionalmente e a critério médico devidamente comprovado, através de laudo médico, o candidato que não 
estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência e que, por alguma razão, necessitar de 
atendimento especial para a realização das provas poderá fazer requerimento de próprio punho, datado e 
assinado, indicando as condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação, 
entregando-o acompanhado do respectivo Laudo Médico pessoalmente, ou através de procurador, durante o 
período de inscrição, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Muriaé, localizado à Avenida Maestro Sansão, n.° 
236, Andar Térreo, Centro, Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 14h00min às 16h00min,  de 
segunda a sexta-feira (exceto feriados e ponto facultativos); ou enviar via Correios com AR por meio de 
SEDEX,  para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais,  CEP.: 
31.030-500,  postada até a data de encerramento das inscrições. 

10.45. O candidato que comprovar a necessidade de fazer prova em condições especiais, deverá enviar solicitação para 
o email: concursos@imam.org.br, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes da realização da mesma. A 
solicitação de condições especiais para a realização da prova estará sujeita à apreciação e deliberação do IMAM. 

10.46. A candidata lactante, que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá enviar 
solicitação para o email: concursos@imam.org.br, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes da 
realização da mesma. 

10.46.1. Para a amamentação, a criança deverá permanecer em ambiente a ser determinado pela Coordenação do 
Concurso Público. 

10.46.2. A candidata lactante poderá levar somente 01 (um) acompanhante, que ficará em local determinado pela 
coordenação e será responsável pela guarda da criança. 

10.46.3. Durante o período da amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal da organizadora, 
do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições desse 
Edital. 

10.46.4. Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 

10.47. Não haverá revisão de provas ou vistas das mesmas, salvo o previsto na alínea “d” do item 12.1.1 deste Edital. 

10.48. Não haverá prova em condições especiais, exceto para os candidatos que se enquadrarem nos itens: 8.7; 8.9; 
8.16, 10.44, 10.45 e 10.46, deste Edital. 

10.49. Não haverá funcionamento de guarda-volumes; A organizadora e o Município de Muriaé não se 
responsabilizarão por perdas, danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. 

10.50. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao Concurso 
Público nos estabelecimentos de aplicação das provas. 

10.51. Ao terminar as provas os candidatos devem retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a 
utilização dos banheiros.  

10.52. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro deverá ser imediatamente manifestada ao 
Fiscal ou representante do IMAM no local e no dia da realização da prova, para o registro na folha ou ata de 
ocorrências, e, caso necessário, sejam tomadas as providências cabíveis. Não serão consideradas e nem 
analisadas as reclamações que não tenham sido registradas na ocasião. 

 

11. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
 
11.1. Para os cargos de nível superior, a classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos. 

11.2. Para os demais cargos, a classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

11.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, para efeito de classificação, 
sucessivamente:  
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11.3.1. Ao candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do artigo 27 
do Estatuto do Idoso, preferindo-se o de maior idade (será considerada como parâmetro a data de 
realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha); 

11.3.2. Ao candidato que tiver obtido o maior número de pontos no conteúdo “conhecimentos específicos” e, 
quando não houver questões de conhecimentos específicos na prova, este critério não será utilizado; 

11.3.3. Ao candidato que tiver obtido o maior número de pontos no conteúdo “conhecimentos de Português”; 
11.3.4. Ao candidato de maior idade, entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos (será considerada 

como parâmetro a data de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha); 
11.3.5. Sorteio público. 

 
12. DOS RECURSOS 

 
12.1. Caberá interposição de recurso, desde que devidamente fundamentado e identificado, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, iniciado no 1º dia útil subsequente ao dia da publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas 
e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações: 

12.1.1. Contra questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, a contar da publicação do Gabarito Provisório, 
conforme abaixo: 

a) O requerimento deverá ser digitado ou preenchido com letra de forma legível, contendo: o nome do 
Concurso, o nome completo do candidato, a identidade e o cargo para o qual se inscreveu, em 02 (duas) 
vias, de acordo com o Modelo de Requerimento do Recurso constante do ANEXO V desse Edital. 

b) Deverá ser feito um recurso para cada questão de prova impugnada, ou seja, cada questão deverá ser 
apresentada em folha separada. 

c) O recurso deverá ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da 
bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos. 

d) Para interposição de recurso, os Cadernos de Provas estarão disponíveis para consulta, durante o período 
recursal, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Muriaé, localizado à Avenida Maestro Sansão, n.° 236, 
Andar Térreo, Centro, Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 14h00min às 16h00min. 

e) Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a 
prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o gabarito provisório, 
independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões 
anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. 

f) Se do exame do recurso resultar anulação de questão, seja por recurso administrativo ou por decisão 
judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que não tenha recorrido ou ingressado em 
juízo. 

g) Se houver alteração do Gabarito Provisório, por força de impugnações, o mesmo será republicado. 
h) Na ocorrência do disposto nas alíneas “d” a “e”, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para 

uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não 
obtiver a nota mínima exigida. 

 
12.1.2. Contra erros ou omissões na nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, a contar da publicação da Relação 

dos Candidatos Aprovados;  

12.1.3. Contra erros ou omissões na nota da Prova de Títulos, a contar da publicação da nota da Prova de Títulos;  

12.1.4. Contra declaração de inaptidão do candidato nomeado para o exercício do cargo, decorrente da perícia médica 
de responsabilidade da Prefeitura de Muriaé;  

12.1.5. Contra declaração de inexistência ou de incompatibilidade da deficiência declarada pelo candidato nomeado 
com os parâmetros estabelecidos no Decreto Federal nº 3298/99 e suas alterações, bem como com as 
atribuições do cargo, decorrente de perícia médica de responsabilidade da Prefeitura de Muriaé;  

12.1.6. Contra indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição de acordo com o item 5.17 do Edital. 

12.1.7. Contra todos os resultados do presente certame.  

 
12.2. As publicações serão feitas no Quadro de Avisos da Prefeitura de Muriaé e nos sites 

http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-seletivo/ e  www.imamconcursos.org.br. 

12.3. O requerimento deverá ser digitado ou preenchido com letra de forma legível, contendo: o nome do Concurso, o 
nome completo do candidato, a identidade e o cargo para o qual se inscreveu, de acordo com o Modelo de 
Requerimento do Recurso constante do ANEXO VI desse Edital. 

12.4. O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 
devidamente fundamentado. 

12.5. O recurso poderá ser interposto também por procuração. 

12.6. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso sem identificação do candidato, sem fundamentação lógica e 
consistente, protocolado fora do prazo, contra terceiros, interposto em coletivo, encaminhado via fax, telegrama 
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ou via e-mail, cujo teor desrespeite a banca examinadora, que apresentar no corpo da fundamentação outras 
questões que não a selecionada para o recurso e que não for entregue ou enviado em duas vias. 

12.7. O prazo previsto para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos, não havendo 
justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentação após as datas estabelecidas. 

12.8. Os recursos deverão ser: 

a) Protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura de Muriaé, localizado à Avenida Maestro Sansão, n.° 236, 
Andar Térreo, Centro, Muriaé-MG, no horário de 08h30min às 11h:00min e de 14h00min às 16h00min,  no 
prazo estabelecido no item 12.1; ou 

b) Enviado via Correios com AR, por meio de SEDEX, para a Rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada 
Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, postada no prazo estabelecido no item 12.1. 

 
12.9. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais, ou quaisquer outros instrumentos 

similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 12.1 e seus subitens. 

12.10. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no Quadro de Avisos da 
Prefeitura de Muriaé e nos sites http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-seletivo/ e  
www.imamconcursos.org.br. 

12.11. Os recursos serão decididos em uma única instância e terão caráter terminativo, não se admitindo recurso contra 
decisão da  
Banca Examinadora do IMAM e/ou da Comissão de Concurso Público. 

12.12. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de 
quaisquer documentos durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital. 

 
13. DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

 
13.1. A convocação respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes, ou que vierem a existir durante 

o período de validade deste Concurso Público. 

13.2. O Aviso de Convocação será feito mediante carta registrada, por A.R., para o endereço fornecido pelo candidato 
no ato da inscrição, divulgado no Quadro de Avisos da Prefeitura de Muriaé e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/, fixando a data limite para apresentação do candidato. 

13.3. Os candidatos convocados deverão se apresentar ao Departamento de Pessoal da Prefeitura de Muriaé, na data 
prevista no Edital de Convocação, conforme item 13.2, para apresentação da documentação especificada no item 
13.9. 

13.4. Os candidatos convocados para a posse sujeitar-se-ão à perícia médica oficial, de caráter eliminatório, tendo por 
objetivo avaliar as condições físicas e mentais do candidato, declarando-o APTO ou INAPTO, observadas as 
atividades que serão desenvolvidas no exercício do cargo. 

13.5. O prazo para a realização dos exames elencados nos itens 13.6 e seus subitens é de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data do agendamento, considerando-se desistente e perdendo o direito à posse aquele que não se 
apresentar no prazo estabelecido. 

13.6. Para realização do Exame Médico, de caráter eliminatório Pré-Admissional, todos os candidatos deverão 
apresentar resultado dos seguintes exames:  

a) Hemograma completo, com eritograma, leucograma e contagem de plaquetas; 
b) Tempo de tromboplastina pericial ativa (TTPA); 
c) Gamaglutamiltransferaze (GamaGT); 
d) Glicemia de Jejum; 
e) Creatinina; 
f) Urina (rotina); 
g) Laudo de avaliação psicológica ou psiquiátrica. 

13.6.1. Para realização do Exame Médico, de caráter eliminatório Pré-Admissional, os candidatos cujos cargos 
exijam esforço físico, além dos exames previstos no item 13.6, deverão apresentar: Raio-X da coluna 
vertebral. 

13.7. O Médico Perito responsável pela Perícia Médica Oficial Pré-Admissional poderá solicitar ao candidato a 
realização de outros exames. 

13.8. O candidato aprovado deverá apresentar, quando convocado para admissão, os seguintes documentos: 

a) Original e fotocópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento (se for o caso, devidamente 
averbada); 

b) Original e fotocópia do CPF; 
c) Original e fotocópia do título de eleitor, com certidão de quitação eleitoral; 
d) Original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino; 
e) Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal; 
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f) Original e fotocópia do comprovante de residência atualizado; 
g) Laudo médico favorável, sem restrições, fornecido por serviço médico oficial. Só poderá ser empossado aquele 

que for declarado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo; 
h) Original e fotocópia dos documentos que comprovem a escolaridade e os pré-requisitos exigidos para o cargo, 

conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital; 
i) Original e fotocópia do certificado de conclusão do curso e registro profissional correspondente ao cargo a que 

concorre, quando o exercício da atividade profissional do candidato o exigir; 
j) Comprovante de regular situação de inscrição no órgão de classe respectivo, quando o exercício da atividade 

profissional do candidato o exigir; 
k) 02 (duas) fotografias 3X4, recentes; 
l) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do disposto no art. 37, 

incisos XVI e XVII, da Constituição Federal; 
m) Documento, expedido pelo Ministério da Justiça, reconhecendo a igualdade de direitos, obrigações civis e gozo 

dos direitos políticos, nos termos do Decreto nº 70.436 de 18/04/72 e dos arts. 15 e 17 do Tratado de Amizade, 
Cooperação e Consulta entre Brasil e Portugal, celebrado em 22 de abril de 2000 e promulgado pelo Decreto nº 
3927/2001; e documento de identidade de modelo igual ao do brasileiro, com a menção da nacionalidade do 
portador e referência ao Tratado, nos termos do seu art. 22.”, na hipótese de o candidato nomeado e declarado 
apto na perícia médica ser cidadão português a quem foi deferida igualdade nas condições previstas no § 1º do 
art. 12 da Constituição Federal. 

n) Certidão de nascimento e CPF de todos os dependentes. 

13.9. Em nenhuma hipótese poderão os candidatos se escusar pelo não cumprimento dos prazos determinados, 
tampouco serão aceitos documentos após as datas estabelecidas. 

13.10. O candidato aprovado poderá ser nomeado em qualquer órgão, secretaria ou entidade, da administração direta 
e/ou indireta, do Município de Muriaé. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. Todas as vagas dos cargos oferecidas neste Edital serão obrigatoriamente preenchidas dentro do prazo de 

validade do Concurso Público, havendo candidatos aprovados e habilitados. 

14.2. A publicação da classificação final deste Concurso Público será feita em duas listas, contendo: a primeira, a 
classificação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e; a segunda, somente a 
classificação das pessoas com deficiência. 

14.3. Não haverá divulgação da relação de candidatos reprovados. 

14.4. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo 
justificativa para o seu não cumprimento. 

14.5. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento dos prazos determinados, 
nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas. 

14.6. Todas as publicações referentes a este Concurso Público, até a sua homologação, serão devidamente divulgadas 
no Quadro de Avisos da Prefeitura de Muriaé, nos sites http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-
seletivo/ e  www.imamconcursos.org.br e no Diário Oficial dos Municípios, 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ e no Jornal A Notícia.  

14.7. O candidato é legalmente responsável pela veracidade das declarações prestadas e documentos apresentados, 
durante todo o decorrer do Concurso Público, sob pena de incurso nas legislações penal e civil em qualquer 
tempo. 

14.8. A constatação de irregularidades ou fraudes na inscrição, a não apresentação de documentos, bem como a 
apresentação de documentos falsos ou inexatos, devidamente confirmadas através de processo apuratório, 
assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, em qualquer época, implicará na eliminação do candidato, 
sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis. 

14.9. Todas as despesas relativas à participação no Concurso Público, inclusive gastos com viagens, hospedagem, 
alimentação, transporte, autenticação e envio de documentos, bem como aquelas relativas à apresentação para a 
nomeação, correrão a expensas do próprio candidato. 

14.10. O candidato aprovado compromete-se a manter seu endereço e telefone atualizados, por meio de 
correspondência dirigida ao Departamento de Pessoal da Prefeitura de Muriaé. São de inteira responsabilidade 
do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização dos mesmos. 

14.11. O Município de Muriaé não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) Endereço não atualizado; 
b) Endereço de difícil acesso; 
c) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 

candidato; 
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d) Correspondência recebida por terceiros. 
14.12. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições deste 

Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no presente Edital e seus Anexos e demais normas 
pertinentes. 

14.13. O IMAM Concursos Públicos não expedirá, a favor do candidato, qualquer tipo de declaração ou atestado que se 
reporte à sua classificação, bem como atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relativos a 
notas de candidatos. 

14.14. A Prefeitura de Muriaé expedirá, a favor do candidato classificado, tão somente certidão que se reporte à sua 
classificação, quando por ele solicitado. 

14.15. O Município de Muriaé e o IMAM Concursos não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou 
apostilas referentes ao Concurso Público, ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com 
este Edital. 

14.16. A homologação do Concurso Público a que se refere este Edital é de competência do Poder Executivo 
Municipal. 

14.17. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital, Retificação, 
Adendo ou Aviso, publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura de Muriaé, nos sites 
http://muriae.mg.gov.br/edital-category/processo-seletivo/ e  www.imamconcursos.org.br e no Diário Oficial dos 
Municípios, http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ .  

14.18. É de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado sobre as eventuais atualizações ou retificações 
do presente Edital. 

14.19. Legislações 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 Concurso Público. 

14.20. Após a homologação do Concurso Público, todas as informações a ele relativas serão prestadas aos interessados 
pela Prefeitura de Muriaé. 

14.21. Após o término do Concurso Público, a Prefeitura de Muriaé manterá arquivada toda a documentação referente a 
este certame pelo período de 06 anos, conforme Resolução n º 14 de 24/10/2001, do Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ). 

14.22. Os casos omissos ou duvidosos serão apreciados e julgados pela Comissão de Concurso Público, ouvida a 
entidade responsável pela execução deste certame. 

 
     

Muriaé, 17 de julho de 2019. 
 
 
 

IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS 
PREFEITO MUNICIPAL DE MURIAÉ 
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ANEXO I 

CARGO, ESCOLARIDADE, VAGAS, VENCIMENTO, JORNADA DE TRABALHO E VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

 

OBS: Ler as atribuições dos cargos constantes do Anexo IV desse 
Edital 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ELEMENTAR 

Cargo Pré-requisitos 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 
Ampla 

Concorr
ência 

Vagas 
pessoas 

com 
Deficiência 

Venciment
o Inicial 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 
R$ 

Carga 
Horária 
Semanal 

Motorista de Veículos Leves e 
Pesados  

Elementar + CNH na categoria 
B, C, D ou E, com anotação de 
Exercício de Atividade 
Remunerada, na forma do §3º 
c/c §5º, do art. 147, do CTB e 
suas alterações. 

13  12 01 1.158,88 55,00 40 h 

 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO COMPLETO 

Cargo Pré-requisitos 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 
Ampla 

Concorr
ência 

Vagas 
pessoas 

com 
Deficiência 

Venciment
o Inicial 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Carga 
Horária 
Semanal 

Fiscal de Atividades Urbanas e 
Meio Ambiente 

Ensino Médio Completo 01  01 00 1.751,13 80,00 40h 

Fiscal de Defesa do Consumidor Ensino Médio Completo 01  01 00 1.751,13 80,00 40h 
Técnico Administrativo Ensino Médio Completo 06  05 01 1.376,39 80,00 40h 

 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 

Cargo Pré-requisitos 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 
Ampla 
Concor
rência 

Vagas 
pessoas 

com 
Deficiência 

Venciment
o Inicial 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Carga 
Horária 
Semanal 

Técnico de Enfermagem 
Ensino Médio Técnico em 
Enfermagem 

10 09 01 1.763,61 80,00 30h 

Técnico em Informática 
Ensino Médio Técnico em 
Informática 

01 01 00 1.763,61 80,00 40h 

Técnico em Meio Ambiente 
Ensino Médio Técnico em Meio 
Ambiente 

01 01 00 1.763,61 80,00 40h 

 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO QUANDO O EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO O EXIGIR 

Cargo Pré-requisitos 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 
Ampla 

Concorr
ência 

Vagas 
pessoas 

com 
Deficiência 

Venciment
o Inicial 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Carga 
Horária 
Semanal 

Agente Tributário 

Curso superior completo em nível 
de graduação, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação  

01  01 00 3.497,06 100,00 40h 

Arquiteto Urbanista 

Superior Bacharelado em 
Arquitetura e Urbanismo + 
Inscrição no Conselho 
Profissional 

01 01 00 5.951,97 100,00 40h 

Assistente Social 
Superior Bacharelado em Serviço 
Social + Inscrição no Conselho 
Profissional 

01  01 00 2.193,45 100,00 30h 

Auditor Fiscal 

Curso superior completo em nível 
de graduação, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação 

01 01 00 6.719,35 120,00 40h 

Enfermeiro 
Superior Bacharelado em 
Enfermagem + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01  01 00 2.299,70 100,00 30h 

Engenheiro Ambiental 

Superior Bacharelado em 
Engenharia Ambiental + 
Inscrição no Conselho 
Profissional 

01  01 00 5.951,97 100,00 40h 

Engenheiro Civil 
Superior Bacharelado em 
Engenharia Civil + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01  01 00 5.951,97 100,00 40h 
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Farmacêutico 
Superior Bacharelado em 
Farmácia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 20h 

Fisioterapeuta 
Superior Bacharelado em 
Fisioterapia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

02 02 00 2.299,70 100,00 30h 

Médico Pneumologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Pneumologia+ Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Dermatologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Dermatologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Endocrinologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Endocrinologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Ginecologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Ginecologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Hematologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Hematologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Infectologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Infectologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Nefrologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Nefrologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Neurologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Neurologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Oftalmologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Oftalmologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Ortopedista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Ortopedia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

02 02 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Otorrinolaringologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização 
Otorrinolaringologia + Inscrição 
no Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Pediatra 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização em 
Pediatria + Inscrição no Conselho 
Profissional 

02 02 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Psiquiatra 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização 
psiquiatria+ Inscrição no 
Conselho Profissional 

02 02 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Reumatologista 

Superior Bacharelado em 
Medicina + Especialização 
reumatologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 10h 

Médico Veterinário 
Superior Bacharelado em 
Medicina Veterinária + Inscrição 
no Conselho Profissional 

01 01 00 2.406,48 100,00 20h 

Nutricionista 
Superior Bacharelado em 
Nutrição + Inscrição no Conselho 
Profissional 

01 01 00 2.299,70 100,00 30h 

Odontólogo 
Superior Bacharelado em 
Odontologia + Inscrição no 
Conselho Profissional 

01 01 00 2.299,70 100,00 20 h 

Psicólogo 
Superior Bacharelado Psicologia 
+ Inscrição no Conselho 
Profissional 

02 02 00 2.087,19 100,00 20 h 
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ANEXO II 

CONTEÚDO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

NÍVEL: ELEMENTAR 
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 
Português 10 

Matemática 10 
 

NÍVEL: MÉDIO COMPLETO 
CARGOS: TODOS 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 10 

Matemática 07 

Específicos 08 

 

NÍVEL: MÉDIO TÉCNICO 
CARGOS: TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 10 

Matemática 07 

Específicos 08 

 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 10 

Sistema Único de Saúde/Saúde Pública 07 

Específicos 08 

 

NÍVEL: SUPERIOR 
CARGO: AUDITOR FISCAL 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 15 

Específicos 25 

 
 

CARGOS: ARQUITETO URBANISTA, AGENTE TRIBUTÁRIO, ENGENHEIRO AMBIENTAL E 
ENGENHEIRO CIVIL 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 15 

Noções de Administração Pública, Ética e 
Cidadania 

10 

Específicos 15 

 
 

CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICOS, 
NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO E PSICÓLOGO. 
CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 15 

Sistema Único de Saúde/Saúde Pública 10 

Específicos 15 
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ANEXO III 
 

PROGRAMAS DAS PROVAS 
 
 

NÍVEL: ELEMENTAR 
 

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 
 
PORTUGUÊS:  
Texto: Interpretação de texto; alfabeto; sílaba; encontro vocálico; encontro consonantal; sílaba tônica; substantivo, 
coletivo, acentuação; sinônimos e antônimos; frase, tipos de frase; substantivo próprio e comum; gênero, número e grau 
do substantivo; adjetivo.  
 
MATEMÁTICA: 
Números naturais, números inteiros, números racionais: quatro operações fundamentais (adição, subtração, divisão e 
multiplicação) em problemas envolvendo situações da vida prática.  
 

NÍVEL: MÉDIO COMPLETO 
CARGOS: TODOS 

 
PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: 
reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe: reconhecimento dos 
termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de 
pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto 
final.  
 
MATEMÁTICA: 
Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números Racionais: significados, representação 
decimal e fracionária, equivalência, ordenação e localização na reta numérica; Operações com números naturais e 
racionais: significados, propriedades e procedimentos de cálculo das operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Números primos; Linguagem algébrica; cálculo algébrico; equações e 
inequações; Espaço e forma: descrição, interpretação e representação da localização e movimentação de pessoas e 
objetos. Figuras geométricas espaciais e planas: características, propriedades, elementos constituintes, composição, 
decomposição, ampliação, redução e representação; Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de 
medidas decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e temperatura) e conversões; medidas de tempo 
e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e comparação de perímetro e área; aplicações geométricas; 
Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Média aritmética. Probabilidade; A 
Matemática e seus elementos tecnológicos. Situações problemas de raciocínio lógico-matemático 
 
ESPECÍFICOS 
 
FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS E MEIO AMBIENTE:  
Noções de Ecologia. Ciclos Biogeoquímicos e Poluição Ambiental. Gerenciamento de resíduo sólido: conceitos, 
caracterização, aspectos ambientais e epidemiológicos, geração, métodos de disposição final e tratamento. Planos de 
Gerenciamento de Resíduos. Sistemas de Tratamento de Esgotos: Conceitos básicos, Características do esgoto 
doméstico, Sistemas de Tratamento, Gestão e Disposição de Efluentes e lodos. Sistemas de Abastecimento de água: 
Conceitos básicos, características químicas, físicas e biológicas de água superficial e subterrânea, Concepções de 
Estações de Tratamento de água para consumo humano, qualidade da água para consumo humano. Vigilância Sanitária. 
Avaliação de Efluentes industriais. Educação ambiental: Fundamentos da questão ambiental, Política de Educação 
ambiental nas escolas e na comunidade, sociedade sustentável. Gestão Ambiental: Avaliação de Impacto Ambiental. 
Noções de Metodologias de Avaliação de Impactos Ambientais, Processo de Licenciamento Ambiental: Análise da 
competência do Licenciamento Prévio, EIA/RIMA e RIA Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação. 
Legislações: Lei nº 9.605/1998 - Crimes Ambientais; Política Nacional de recursos Hídricos – Lei nº 9.433/1997; 
Política Nacional de Saneamento Básico – Lei nº 11.445/2007; Política nacional de resíduos Sólidos – Lei nº 
12.305/2010; Licenciamento Ambiental: Lei nº 6.938/1981. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
- Lei n° 9.985/2000. Lei Municipal nº 2.358/1999 - Código de Posturas do Município de Muriaé. Lei Municipal nº 
4.411/2012 – Política Municipal de Meio Ambiente.  
 
 
FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR: 
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Direito do Consumidor: Conceito de consumidor. Relação de consumo. Ações coletivas para defesa de interesses 
individuais homogêneos. Ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Lei nº 8.078/1990 - Código 
de Defesa do Consumidor. Redação Oficial e Comunicações Oficiais: Oficio; Requerimento; Declaração; Memorando; 
Formas de tratamento e abreviações de tratamento de personalidades.  Protocolo: recepção, classificação, registro e 
distribuição de documentos. Arquivo: organização, alfabetação, métodos de arquivamento. Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.  Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público.  Atendimento ao público. Zelo pelo 
patrimônio público. Lei Orgânica Municipal. Lei Municipal nº 2.358/1999 - Código de Posturas do Município de 
Muriaé. 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO:  
Administração: de materiais, financeira, de recursos humanos, da produção; Planejamento: orçamento, programas, 
planos e projetos; Atendimento ao público; Meios de Comunicação; Abreviações; Agenda; Comunicação; Comunicação 
telefônica; Noções de uso dos serviços de telefonia; Noções de arquivamento e procedimentos administrativos; Atas; 
Ofícios; Memorandos; Cartas; Certidões; Atestados; Declarações; Procuração; Recebimento e remessa de 
correspondência oficial; Hierarquia; Requerimento; Circulares; Formas de tratamento em correspondências oficiais; 
Tipos de correspondência; Portarias; Editais; Noções de protocolo e arquivo; Índice onomástico; Assiduidade; Relações 
humanas no trabalho;  Uso de correio eletrônico; Princípios que regem a Administração Pública; Princípios de 
Arquivologia; Licitações e Contratos: conceitos, princípios, características, fases. Técnicas administrativas e 
organizacionais. Fundamentos básicos de Informática. Lei Orgânica Municipal. Lei de Processos Administrativos - Lei 
Municipal n.º 4.643/2013. 
 

NÍVEL: MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 
 

CARGOS: TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
 
PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: 
reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe: reconhecimento dos 
termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de 
pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto 
final.  
 
MATEMÁTICA: 
Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números Racionais: significados, representação 
decimal e fracionária, equivalência, ordenação e localização na reta numérica; Operações com números naturais e 
racionais: significados, propriedades e procedimentos de cálculo das operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Números primos; Linguagem algébrica; cálculo algébrico; equações e 
inequações; Espaço e forma: descrição, interpretação e representação da localização e movimentação de pessoas e 
objetos. Figuras geométricas espaciais e planas: características, propriedades, elementos constituintes, composição, 
decomposição, ampliação, redução e representação; Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de 
medidas decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e temperatura) e conversões; medidas de tempo 
e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e comparação de perímetro e área; aplicações geométricas; 
Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Média aritmética. Probabilidade; A 
Matemática e seus elementos tecnológicos. Situações problemas de raciocínio lógico-matemático 
 
ESPECÍFICOS 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 
Hardware: Configuração, instalação, montagem e manutenção de microcomputadores e seus componentes; Placa Mãe; 
Memória Principal, cache e auxiliar; Tipos de memórias; Gerenciamento de Memória; Microprocessadores; 
Barramentos; Interfaces paralela, serial, USB, PS2, IDE, SCSI, SATA; Dispositivos de armazenamento de dados; 
Dispositivos de entrada e saída; Plug-and-Play; Instalação e configuração de equipamentos de informática (monitores, 
impressoras, scanners, leitores de cartão); Príncipios básicos de proteção de equipamento. Software: Multiprogramação 
e Multiprocessamento; Multitarefa e escalonamento de processos; Processamento em “batch”, “on line”, “off-line” e 
“real time”; Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos; Compartilhamento de arquivos, pastas e periféricos; Uso de 
software de acesso e navegação na Internet; Conhecimentos básicos de tecnologias WEB (HTML, JavaScript, Applet 
Java e CSS); Segurança da Informação (rotinas de backup, prevenção e eliminação de vírus e firewall); Conhecimentos 
de instalação e operação dos sistemas GNU/Linux, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional, Windows 10 
Professional, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server. Comunicação de Dados e Redes: Conceitos; Sistemas de 
transmissão de dados (modulação e demodulação, linhas ponto-a-ponto e multiponto); Meios de transmissão (cabo 
coaxial, par trançado, fibra óptica e enlace de rádio); Redes de computadores (conceitos, tecnologias, tipos de redes 
LAN, MAN e WAN); Modelo OSI/ISO; Cabeamento estruturado; Topologias de rede; Tecnologias Ethernet, Fast 
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Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GE e Wireless; Equipamentos para interconexão de redes; Equipamentos de rede (hubs, 
switches, roteadores e access-points); Arquitetura TCP/IP e protocolos existentes; Internet, Intranet e Extranet; 
Endereçamento IP, subredes, máscaras de subrede, conceitos básicos de roteamento, encapsulamento, NAT (Network 
Address Translation), IPv4, IPv6, utilização de aplicativos de rede (ipconfig, ifconfig, ping, host, telnet, traceroute); 
Protocolos TCP e UDP, conceito de portas; Aplicações de rede (DNS, NTP, DHCP, SMB, SSH, NFS, WINS, FTP, 
HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, POP, SNMP); Conceitos básicos de segurança em redes (firewall, proxies, métodos de 
autenticação - senhas, tokens, certificados digitais e biometria). 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: 
Lei n° 6.938/81, de 31 de Agosto de 1981- Política Nacional de Meio Ambiente e alterações. Condutas e Atividades 
Lesivas ao Meio Ambiente - Lei n° 9.605/98, de 12 de Fevereiro de 1998. Lei dos Crimes Ambientais. Política Nacional 
de Educação Ambiental - Lei n° 9.795/99, de 27 de Abril de 1999. Código Florestal Brasileiro e alterações - Lei n° 
4.771/65, de 15 de Setembro de 1965. Lei n° 9.958/00, de 18 de Julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação Ambiental.  Lei n° 9.433/97, de 08 de Janeiro de 1997 – Institui a Política Nacional dos 
Recursos Hídricos. Noções de Ecologia. Saneamento. Tratamento de Resíduos industriais e domésticos. Preservação e 
Conservação dos Recursos Naturais. Lei Municipal nº 4.411/2012 – Política Municipal de Meio Ambiente. Lei Estadual 
nº 20.922, de 16 de Outubro de 2013 - Políticas Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado de Minas Gerais. 
Lei Federal nº 12.651/2012 -  Código Florestal. 

 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: 
reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe: reconhecimento dos 
termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de 
pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto 
final.  
 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA: 
Estrutura do Sistema Único de Saúde: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do sistema, princípios, 
estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e desafios do sistema. O 
Modelo de assistência no SUS: Níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: promoção 
da saúde, prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade 
sanitária, humanização do cuidado, características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, 
gestão da assistência e gestão da clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, 
planejamento em saúde pública. Pacto pela Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde. Política Nacional de Humanização. Epidemiologia: Epidemiologia no planejamento 
da assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do SUS e seu uso no 
planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as principais 
patologias transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais tipos de estudo e interpretação 
dos resultados). Assistência suplementar. Regulação da assistência suplementar, tendências e perspectivas. 
 
ESPECÍFICOS 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 
Fundamentos de Enfermagem: Noções básicas de saúde e doença, ações de enfermagem com relação à aferição de 
sinais vitais, realização de curativo, cuidado com a higiene, conforto e segurança ao paciente, preparo do paciente para 
exames, organização da unidade do paciente, administração de medicamentos por via oral, venosa, intramuscular, sub 
cutânea, ocular, nasal, retal, otológica. oxigenoterapia, aerossolterapia Biossegurança. Enfermagem no centro cirúrgico. 
Recuperação da anestesia. Central de material e esterilização. Atuação nos períodos pré‐operatório, transoperatório e 
pós‐operatório. Atuação durante os procedimentos cirúrgico‐ anestésicos. Materiais e equipamentos básicos que 
compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. Uso de material estéril. Manuseio de equipamentos: autoclaves; 
seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. Noções de controle de infecção hospitalar. Procedimentos de 
enfermagem. Administração de medicamentos. Coleta de materiais para exames. Enfermagem nas situações de urgência 
e emergência. Atuação do técnico de enfermagem em situações de choque, parada cardiorrespiratória, politrauma, 
afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. Política Nacional de 
Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos 
pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, 
tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa de assistência integrada a saúde da criança, 
mulher, homem, adolescente e idoso. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. Código de 
Ética em Enfermagem. Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo vital (gestante, 
parturiente e puerpério), no parto normal e de risco e ao recém-nascido normal e de risco. Assistência à criança nas 
fases de lactente, pré-escolar, escolar e adolescente no seu desenvolvimento. 



 

24 

NÍVEL: SUPERIOR 
 

CARGO: AUDITOR FISCAL 
 
PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: 
reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe: reconhecimento dos 
termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de 
pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto 
final.  
 
ESPECÍFICOS 
 
AUDITOR FISCAL: 
Contabilidade: Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e 
obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, 
método das partidas dobradas. Balanço patrimonial. Direito Tributário: Conceito. Princípios. Normas gerais tributárias. 
Legislação Tributária: Vigência, interpretação, integração e aplicação. Conceito de tributo e espécies incluídas na 
competência tributária municipal. Incidência. Não Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação tributária: Principal e 
acessória. Hipótese de Incidência. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. Contribuinte e Responsável. 
Responsabilidade Solidária e supletiva. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: natureza, 
conceito, constituição, suspensão, extinção e exclusão. Lançamento: conceito, espécies, requisitos, efeitos, impugnação 
e revisão. Administração Tributária. Fiscalização: termos e procedimentos. Sigilo Fiscal. Fiscalização das empresas 
optantes pelo Simples Nacional. Dívida ativa: Requisitos e efeitos da Inscrição. Certidão negativa. Prescrição e 
decadência. Renúncia de receitas. Infração, Fraude e Crimes contra a ordem tributária - Lei nº 8.137/1990. Lei 
Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003. O ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: Incidência; 
Não Incidência; Fato Gerador; Serviços Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento Prestador; Sujeito passivo; 
Contribuinte; Responsável; Base de cálculo; Alíquota; Preço do serviço. O ITBI – Imposto sobre a Transmissão inter 
vivos de Bens Imóveis: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. Tributação e Orçamento. Sistema Tributário 
Nacional. Princípios constitucionais tributários. Repartição constitucional de competências tributárias. Limitações ao 
poder de tributar. Ordem econômica e financeira. Direito Administrativo: Princípios do direito administrativo: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, motivação, razoabilidade e 
proporcionalidade. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder 
disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Teoria geral, conceitos e requisitos, atributos, 
classificação, espécies, elementos, motivação e invalidação. Contratos Administrativos: conceito, peculiaridades e 
interpretação, formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão. Improbidade administrativa: Lei n.º 8.429, de 02 
de junho de 1992. Direito Civil e Empresarial: Das pessoas: Pessoas Naturais e Jurídicas. Dos Fatos Jurídicos: Do 
Negócio Jurídico, Dos Atos Jurídicos Lícitos, Dos Atos Jurídicos Ilícitos, Da Prescrição e da Decadência. Teoria Geral 
das Obrigações. Do Direito Das Obrigações: Modalidade das Obrigações, Da Transmissão das Obrigações, Do 
Adimplemento e Extinção das Obrigações, Do Inadimplemento das Obrigações. Dos Contratos em Geral e das Várias 
Espécies de Contrato: Compra e Venda, Troca ou Permuta, Doação, Prestação de Serviço, Empreitada, Comissão, 
Agência e Distribuição, Corretagem, Transporte, Seguro, Constituição de Renda, Fiança, Transação, Compromisso. 
Posse e Propriedade: conceito, aquisição e perda. Direito de Empresa: Do empresário, da empresa individual de 
responsabilidade limitada e da sociedade. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Resolução CGSN nº 
140, de 22 de maio de 2018. Direito Constitucional: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias 
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos. Da 
Organização do Estado: organização político-administrativa; União; Estados Federados; Municípios; Distrito Federal e 
Territórios. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Muriaé. Estatuto dos Servidores do Município de 
Muriaé. Código Tributário do Município de Muriaé - Lei Complementar nº 3.195, de 27 dezembro de 2005.  
 

CARGOS: AGENTE TRIBUTÁRIO, ARQUITETO URBANISTA, ENGENHEIRO 
AMBIENTAL E ENGENHEIRO CIVIL 

 
PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: 
reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe: reconhecimento dos 
termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de 
pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto 
final.  
 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ÉTICA E CIDADANIA: 
Administração Pública: Conceito de Administração Pública; Princípios básicos da administração pública; A 
responsabilidade do servidor público; Administração Pública Municipal; Princípios de ética e cidadania; Noções de 
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Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição da República; Direitos e garantias fundamentais; 
Organização do Estado - da administração pública. Organização dos poderes. Dos Servidores Públicos. Constituição da 
República Federativa do Brasil: Art.1º ao Art. 41. Lei Orgânica Municipal. Estatuto dos Servidores Municipais. 
 
ESPECÍFICOS 
 
AGENTE TRIBUTÁRIO 
Contabilidade: Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e 
obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, 
método das partidas dobradas. Balanço patrimonial. Direito Tributário: Competência Tributária. Limitações 
Constitucionais do Poder de Tributar. Imunidades. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos 
Tributos. Tributos de Competência do Município. Imposto Sobre Serviços - Lei Complementar Federal nº 116/2003. 
Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência da União. Simples Nacional e Micro Empreendedor 
Individual. Legislação Tributária. Vigência da Legislação Tributária. Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação 
e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação 
Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade 
Tributária. Conceito. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. 
Crédito Tributário. Conceito. Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses 
de alteração do lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito 
Tributário. Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades. Garantias e Privilégios do 
Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. Sistema Tributário 
Nacional; Código Tributário Nacional. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Muriaé. Estatuto dos 
Servidores do Município de Muriaé. Código Tributário do Município de Muriaé - - Lei Complementar nº 3.195, de 27 
dezembro de 2005. 
 
ARQUITETO URBANISTA: 
Projeto de arquitetura: Métodos e técnicas de desenho e projeto. Programação de necessidades físicas das atividades. 
Noções de Topografia e condições do terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções 
vizinhas. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Princípios e normas relacionados à 
acessibilidade arquitetônica. Gestão democrática e planejamento participativo: Relações do planejamento com o 
desenho e o projeto urbano. A paisagem, o paisagismo e o meio ambiente. Infraestrutura urbana. Legislação urbanística: 
Lei Municipal nº 1.232/1987 - Códigos de Obras, Lei Municipal nº 5.441/2017 - Lei de Uso e Ocupação do Solo,  Lei 
Municipal nº 5.439/2017 - Condomínio de lotes urbano fechado, Lei nº 2.334/1999 - Parcelamento do solo urbano do 
Município de Muriaé, Lei Municipal nº 3.782/2009 - Zona Especial do Caminho Cultural de Muriaé; Decreto Lei nº 
25/1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, Lei Federal nº 6.766/1979 – Parcelamento 
do Solo Urbano; Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 13.465/2017 – Art. 1º ao Art. 82; 
Sistemas estruturais e construtivos: noções básicas sobre concreto, alvenaria comum e estrutural, madeira e estrutura 
metálica; Projetos de reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, parques, complexos 
poliesportivos, habitação popular; Construção e organização do canteiro de obras. Noções básicas de construção civil; 
Acompanhamento e fiscalização de obras; Legislação profissional; Informática aplicada à arquitetura. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL: 
Noções básicas de: biologia, química, geologia, climatologia, cartografia e hidrologia. Ecologia geral e aplicada: 
Conceitos e definições. Populações. Comunidade. Ecossistemas. Cadeias e redes alimentares. Sucessão ecológica. 
Ciclos biogeoquímicos. Impactos ambientais: Identificação, causas e consequências. Avaliação de impacto ambiental 
(AIA). Previsão e indicadores. Gestão ambiental: Estrutura e conteúdo do Plano de Gestão Ambiental. Medidas 
mitigadoras e compensatórias. Análise e prevenção de riscos. Plano de monitoramento. Auditoria e perícia 
ambiental.  Poluição ambiental (água, ar e solo): Poluentes e contaminantes. Padrões de emissão. Medidas preventivas e 
de controle. Tecnologias de tratamento. Saneamento ambiental: Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, 
Drenagem urbana e Resíduos sólidos. Saneamento e saúde. Controle de vetores. Legislação ambiental, florestal e de 
recursos hídricos. Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente. Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. 
Licenciamento ambiental. Outorga de direito de uso das águas. Unidades de Conservação. Fundamentos de 
Geoprocessamento. Utilização do GPS. Código Florestal: Lei Federal nº 12.651/12 atualizada; Lei Federal nº 
12.727/12; Decreto Federal nº 7.830/12 Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/1998. Decreto de Crimes Ambientais 
– Decreto nº 6.514/2008. Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), Resolução CNRH nº 16/2001. 
Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010). Educação Ambiental: Lei nº 9.279/2010, Lei 
Federal nº 9.795/1999 e Lei nº 12.187/2009 (Política Nacional).  
 
ENGENHEIRO CIVIL: 
Planejamento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação de obras; 
sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armazenamento de materiais, 
equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; formas; armação; Argamassas; 
Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. 
Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; 
tecnologia do concreto. Aço Madeira Materiais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de 
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materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. 
Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos 
solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; 
estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações 
profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Analise de tensões. Flexão simples; flexão 
composta; torção cisalhamento e flambagem. Analise estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento 
fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e 
deslocamentos em estrutura isostática; linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, 
variação de temperatura e movimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos 
descolamentos; processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto 
armado. Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções 
retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado 
submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. Licitações e 
contratos da Administração Pública - Lei Federal nº 8.666/1993. Lei Municipal nº 1.232/1987 - Códigos de Obras, Lei 
Municipal nº 5.441/2017 - Lei de Uso e Ocupação do Solo. Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e 
conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. nº. 121 e 132 do Código Penal. 
Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislação e normas, laudos de avaliação. Qualidade. 
Qualidade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; Inovação 
tecnológica e Racionalização da construção; programa Brasileiro da qualidade e produtividade na construção 
habitacional. 
 

CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, 
FISIOTERAPEUTA, MÉDICOS, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO E PSICÓLOGO 

 
PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: 
reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe: reconhecimento dos 
termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de 
pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto 
final.  
 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA: 
Lei Federal nº 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Estrutura do Sistema Único de Saúde: Histórico, 
legislação fundamental e normas operacionais do sistema, princípios, estrutura administrativa e financeira, 
responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e desafios do sistema. O Modelo de Assistência no SUS: 
Níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde, prevenção, 
terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do 
cuidado, características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e 
gestão da clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde 
pública. Pacto pela Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde. Política Nacional de Humanização. Epidemiologia: Epidemiologia no planejamento da assistência: Indicadores 
de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do SUS e seu uso no planejamento. 
Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as principais patologias 
transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais tipos de estudo e interpretação dos 
resultados). Humanização e Saúde. Decreto Federal nº 7.508, de 28 de Junho de 2011 - Regulamenta a Lei nº 8.080. 
 
ESPECÍFICOS 
 
ASSISTENTE SOCIAL: 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Ética profissional. Lei 
Federal nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Código de Ética do Assistente Social. Lei nº 8.742/1993 - LOAS. Lei 
Federal nº 12.435/2011 - Altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social. Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Lei n.º 8.069/1990; Lei nº. 8.842/1994 - Política Nacional do Idoso. Lei nº 8.662/1993 – Regulamenta a 
profissão de Serviço Social. Lei Municipal nº 5.639/2018 – Benefícios Eventuais. Serviço Social e suas dimensões: 
teórico-metodológica; ético-política; técnico-operativa. A instrumentalidade em Serviço Social. Dimensão investigativa 
no exercício profissional. Legislação Social e Serviço Social: direitos sociais no contexto atual brasileiro (assistência 
social, previdência social, idoso, mulher, pessoa portadora de deficiência, criança e adolescente). Trabalho 
interdisciplinar e trabalho em redes. Serviço Social e trabalho com famílias. Supervisão Profissional. Ambiente de 
atuação do assistente social. Instrumental de pesquisa em processos de investigação social: elaboração de projetos, 
métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Propostas de intervenção na área social: planejamento estratégico, 
planos, programas, projetos, e atividades de trabalho. Avaliação de programas e políticas sociais. Estratégias, 
instrumentos e técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva, 
trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe interprofissional (relacionamento e competências). 
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Diagnóstico. Estratégias de trabalho institucional. Conceitos de instituição. Estrutura brasileira de recursos sociais. Uso 
de recursos institucionais e comunitários. Redação e correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e psicossociais), 
estudo de caso, informação e avaliação social. Atuação em programas de prevenção e tratamento. Uso do álcool, tabaco 
e outras drogas: questão cultural, social, e psicológica. Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o 
neoliberalismo.   
 
ENFERMEIRO: 
Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, 
do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Legislação Profissional. 
Código de Ética. Código de Processo Ético. Gerenciamento da Assistência de Enfermagem; Gerenciamento dos 
Serviços de Saúde; Saúde Coletiva/Epidemiologia; Vigilância Epidemiológica; Vigilância em Saúde e Vigilância 
Sanitária, Modelos Assistenciais em Saúde; SUS; Educação, comunicação e práticas pedagógicas em Saúde Coletiva; 
Programas de atenção à saúde dos diversos grupos: criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e trabalhador. Programa 
Nacional de Imunização: esquema vacinal do Ministério da Saúde; rede de frio; vias e formas de administração e 
validade; Atuação do Enfermeiro no rompimento do ciclo de transmissão de doenças, biossegurança, processamento de 
artigos e superfícies; Atuação do Enfermeiro nas urgências e emergências. 
 
FARMACÊUTICO: 
Farmacocinética: Absorção, biodisponibilidade, distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos. 
Farmacodinâmica: Mecanismos de ação de fármacos. Farmacologia da dor e inflamação. Princípios básicos da 
toxicologia, estudo toxicológico dos principais medicamentos provocadores de intoxicações psicofármacos, analgésicos, 
antipirético, anti-inflamatórios, antieméticos, anti-histamínicos, antitssígenos, broncodilatadores e descongestionantes 
nasais e tratamento de intoxicações. Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. 
Fármacos utilizados no sistema urinário, cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, reprodutor e hematopoéitico. 
Quimioterapia: antimicrobiana, antineoplásica e antiparasitária. Vitaminas. Farmacotécnica: Preparações de soluções, 
reagentes e de soluções volumétricas, diluição e mistura de soluções, padronização de soluções. Cálculos e unidades 
utilizados na preparação de soluções. Farmacopéias e formulários. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: 
pós, comprimidos, drágeas e cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: emulsões, suspensões e 
aerossol. Soluções, extratos, tinturas e xaropes. Pomadas, cremes e pastas. Outras formas farmacêuticas: supositórios, 
colírios e injetáveis. Desenvolvimento farmacêutico: sistema de liberação de fármacos, estabilidade, preservação e 
aditivos utilizados em medicamentos. Boas Práticas de Fabricação e controle de qualidade na produção de 
medicamentos. Farmácia hospitalar: Controle de infecção hospitalar; uso racional de antibióticos terapêuticos e 
profiláticos, técnicas de esterilização e desinfecção. Estrutura organizacional e funções da farmácia hospitalar: seleção, 
aquisição, armazenamento, manipulação, distribuição e informações sobre medicamentos. Estudo de utilização de 
medicamentos. Farmácia Clínica. Nutrição Parenteral, Quimioterapia antineoplásica e manipulação de outras misturas 
intravenosas. Farmacovigilância. Farmacoepidemiologia. Biossegurança: equipamentos de proteção individual e 
equipamentos de contenção, mapas de risco. Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde. Legislação Farmacêutica: Regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
Medicamentos genéricos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Atenção e Assistência Farmacêutica. 
Legislação/Assistência farmacêutica no SUS. Ética Farmacêutica. Boas práticas de dispensação de medicamentos. 
 
FISIOTERAPEUTA: 
Fundamentos e técnicas de atendimento na fisioterapia. Biomecânica. Reabilitação (paralisia cerebral, acidente vascular 
cerebral, parkinsonismo, síndrome de Down, hanseníase, paralisias periféricas, afecções de músculos e tendões, 
escolioses, doenças reumáticas, cardiopatias, amputações, pneumopatias e o trabalho em equipe). Conceito e aplicação 
de exercícios ativos, ativos assistidos, resistidos, passivos, isométricos, mecanoterapia, hidroterapia, termoterapia, 
crioterapia, massoterapia e eletroterapia. Fisioterapia em ginecologia. Fisioterapia oncológica. Algias pélvicas crônicas. 
Ganho de força muscular e amplitude de movimento (métodos, técnicas e recursos fisioterápicos). Coordenação e 
reeducação dos músculos respiratórios e condicionamento físico geral do indivíduo. Fisioterapia preventiva. 
Fisioterapia aplicada à ortopedia e à traumatologia. Mobilizações neuro dinâmicas. Recursos e condutas 
fisioterapêuticas. Artrose. Amputações (tipos e próteses). Fisioterapia aplicada à neurologia. Lesão de plexo braquial, 
plexo lombossacro e nervos periféricos. Lesão medular. Síndrome de GuillainBarré. Poliomielite. Acidente vascular 
cerebral. Traumatismo craniencefálico. Doenças degenerativas. Avaliação físico-funcional. Conceito neuro evolutivo 
Bobath. Desenvolvimento neuropsicomotor. Fisioterapias pulmonar e cardiovascular. Abordagem fisioterápica na 
reinserção do indivíduo ao trabalho, escola, comunidade. Acessibilidade. Fisioterapia na saúde do homem e da mulher. 
Ética Profissional. Legislação Profissional.  
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA: 
Diagnóstico das doenças da pele: Principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das lesões, métodos 
diagnósticos. Dermatites: dermatite de contato, Dermatite atópica, Dermatite seborréica, Eczema numular, dermatites 
crônicas, Dermatite esfoliativa generalizada, Dermatite de estase, Líquen simples crônico. Infecções da pele: Doenças 
estafilocócicas, Erisipela, Foliculite, Furúnculo, Carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, Eritrasma, 
Hanseníase, Leishmaniose, Blastomicose. Micoses superficiais: Infecções por dermatófitos, infecções por leveduras: 
candidíase, ptiríase versicolor. Infecções parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva migrans. Dermatoviroses: Verrugas, 
Molusco contagioso. Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite perioral, 
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Hipertricose, Alopecia, Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo. Erupções eritematoescamosas: Psoríase, Ptiríase 
Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: Erupções por drogas, Necrólise Epidérmica Tóxica, Eritema 
polimorfo, Eritema nodoso, Granuloma Anular, Lupus. Erupções bolhosas: Pênfigo foliáceo e vulgar. Dermatite 
herpetiforme. Alterações da corneificação: Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por pressão. Alterações da 
pigmentação: Hipopigmentação: Albinismo, Vitiligo, hipopigmentação inflamatória, Hiperpigmentação. Alterações da 
sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores benignos: Nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, Granuloma 
piogênico, queratose seborréica, Dermatofibroma, Queratoacantoma, Quelóide. Tumores malignos: Carcinoma 
Basocelular, Carcinoma Espinocelular, Melanoma, Sarcoma de Kaposi. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA: 
Princípios de ação hormonal; regulação hormonal do metabolismo da água e letrólitos; - Pâncreas; diabetes tipo 1 e tipo 
2 e complicações agudas (cetoacidoses e estado hipermolar); complicações crônicas; - Fisiologia da regulação do eixo 
hipotálamo-hipófise; - Síndromes hiperprolactinêmicas; - Hipertireodismo e hipotireodismo; - Bócio; - Síndrome de 
Cushing (diagnóstico de hipercortisolismo); - Insuficiência adrenal; - Doenças da paratireóide e distúrbios do 
metabolismo ósseo e mineral; - Doença de Paget e outras neoplasias ósseas; - Distúrbios poliglandulares; - Doenças das 
gônadas; - Acromegalia; - Déficit de GH; - Obesidade e síndrome metabólica; - Panhipopituitarismo; - Endocrinologia 
do envelhecimento: principais alterações hormonais da terceira idade; - Fisiologia e distúrbios do crescimento e 
desenvolvimento; - Neuroendocrinologia; - Abordagem clínica, fisiologia e distúrbios das alterações de diferenciação 
sexual; - Endocrinologia feminina: ciclo menstrual normal e patológico, síndromes anovulatórias, amenorréias, 
infertilidade, síndromes hiperandrogênicas, tumores ovarianos, menopausa, endocrinologia da gestação; - Distúrbios 
dos testículos; - Distúrbios do metabolismo dos lipídeos e das lipoproteínas; - Distúrbios do córtex e medula supra-
renal; - Neoplasias endócrinas múltiplas; - Feocromocitoma; - Andrologia; - Diagnóstico diferencial das hipercalcemias; 
- Hipoglicemia; - Terapia com glicocorticóide; - Urgência e emergência. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA: 
Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual; disfunções menstruais; 
anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério; vulvovagites e cervicites; doença 
inflamatória pélvica aguda e crônica; Doenças sexualmente transmissíveis; Abdômen agudo em ginecologia; 
Endometriose; Distopias genitais; Distúrbios urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama; patologias benignas 
e malignas da vulva; vagina útero e ovário; Interpretação de exames citológicos e diagnósticos da lesão precursora do 
câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama; Esterilidade conjugal; 
planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da gestação; Diagnóstico de gravidez e 
determinação da idade gestacional; Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico; 
Diagnóstico de malformações fetais; aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma: diagnóstico, 
fisiopatologia e tratamento; transmissões de infecções maternas fetais; Doenças hipertensivas na gestação; Pré-
eclampsia: diagnóstico, manejo e tratamento; Diabetes melitus da gestação; Cardiopatias, Doenças renais e outras 
condições clínicas na gestação; HIV/AIDS na gestação; prevenção da transmissão vertical. Mecanismo do trabalho de 
parto; Assistência ao parto e uso do partograma; Distócias, Indicações de césares e fórceps; Rotura prematura de 
membranas, Condução; Indicações de analgesia e anestesia intraparto; Indicação de histerectomias puerperais, 
Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e agudo; Prevenção da prematuridade; Condução e 
tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. Atualidades relativas à profissão; Conhecimentos inerentes a 
função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
MÉDICO HEMATOLOGISTA: 
Anemias associadas à deficiência de produção: Anemia Aplástica. Anemia de Fanconi. Aplasia Pura de Série Vermelha. 
Anemia das Doenças Crônicas. Anemias carenciais: Anemia Ferropriva; Anemia por deficiência de ácido Fólico e 
Vitamina B12. Anemias Hemolíticas. HEREDITÁRIAS: Defeitos da membrana: Esferocitose e Eliptocitose 
Hereditária; Enzimopatias: Deficiencia de G6PD e Piruvato Kinase; Hemoglobinopatias: Hemoglobina A; Hemoglobina 
C; Talassemias. ADQUIRIDAS: Anemia Hemolítica Auto- Imune: Anemia Hemolítica Microangiopática Doença 
Hemolítica do Recem-Nascido. Hiperesplenismo. Policitemias Relativa. Absoluta: Vera e Secundária. Porfirias. Meta  
Hemaglodinemia.  Hemocromatose.  Doenças  e  situações clínicas  associadas  a  neutropenia  e  neutrofilia  . 
Histiocitoses. Mieloma múltiplo e macroglobulinemia de Waldenstron. Leucemias Agudas. Leucemias Crônicas. Hairy 
Cell  Leukemia.  Linfoma  não  Hodgkin.  Doença  de  Hodgkin.  Mielofibrose  e  trombocitemia  essencial.  Púrpura 
trombocitopência  imune  idiopática.  Síndrome  hemolítico-uremica  e  púrpura  trombocitopênica  trombótica. 
Mecanismos fisiológicos da coagulação. Hemofilias e 19/26 doença de Von Willebrand . Fisiopatologia da trombose – 
trombofilias. Uso clínico do sangue e hemoderivados. Hematopoese e Fatores de Crescimento Hematopoéticos, O 
Esfregaço de Sangue Periférico, Abordagem ao Paciente com Hemorragia e Trombose, Leucopenia e Leucocitose, 
Abordagem ao Paciente com Linfadenopatia e Esplenomegalia, Medicina da Transfusão, Transplante de Células 
Primordiais Hematopoéticas, Anemias Microcíticas e Hipocrômicas, Hemoglobinopatias: As Talassemias, Anemias 
Hemolíticas Auto-imunes e Intravasculares, Anemias Hemolíticas: Defeitos da Membrana e do Metabolismo dos 
Eritrócitos, Anemia Falciforme e Hemoglobinopatias Associadas, Hemoglobinopatias: Metemoglobinemias, 
Policitemias e Hemoglobinas Instáveis, Anemias Normocrômicas e Normocíticas Não hemolíticas, Anemias 
Megaloblásticas, Policitemia Vera e Distúrbios Relacionados, Distúrbios Hemorrágicos: Anormalidades das Funções 
Plaquetárias e Vasculares, Distúrbios Hemorrágicos: Deficiências dos Fatores da Coagulação, Distúrbios Hemorrágicos: 
Coagulação Intravascular Disseminada, Insuficiência Hepática e Deficiência da Vitamina K, Distúrbios Trombóticos: 
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Estados Hipercoagulabilidade, Distúrbios da Função Fagocitária, Síndrome Mielodisplásica, Interpretação clínica do 
hemograma 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA: 
Síndrome febril, o paciente febril, patogenia da febre, a resposta da fase aguda. Febre de origem indeterminada. Relação 
Parasita Hospedeiro O hospedeiro imunocomprometido, o paciente neutropênico febril, infecção, no paciente idoso. 
Infecção, Inflamação, Imunidade. Infecções hospitalares. Diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas. 
Orofanrigites infecciosas agudas. Pneumologia  pneumocócica,  pneumonia  por  aspiração. Mononucleose  infecciosa,  
doença  reumática.  Infecções estafilocócicas.  Meningite  bacteriana.  Parasitoses  intestinais,  esquistossomose  
mansoni.  Acidentes  ofídicos  e aracnídios.  Dengue  e  febre  amarela.  Hepatites  a  vírus  A,  B  e  C.  Tuberculose  e  
Hanseníase.  Antibiótico terapia. Doenças  sexualmente  transmissíveis,  síndrome  de  imunodeficiência  adquirida.  
Leishmaniose,  malária,  doença  de Chagas. Antimicrobianos 4. Doenças causadas por Vírus.5. Doenças causadas por 
Rickettsias 6. Doenças causadas por Mycoplasma 7. Doenças causadas por Chlamydia 8. Doenças causadas por cocos e 
bacilos Gram positivos e negativos, aeróbios e anaeróbios (esporulados e não esporulados). 9. Doenças causadas por 
Microbactérias 10. Doenças causadas por Espiroquetas 11. Doenças causadas por Protozoários. 12. Doenças causadas 
por Helmintos 13. Doenças causadas por Prions 14. Micoses Sistêmicas 15. Zoonoses 16. Acidentes por animais 
peçonhentos 17. Imunizações 18. Infecções Hospitalares. 
 
MÉDICO NEFROLOGISTA: 
Abordagem do paciente com doença renal.  Estrutura e função dos rins. Hipertensão arterial sistêmica.  Doença 
hipertensiva específica da gravidez.  Uropatia obstrutiva, nefrolitíase. Infecção urinária. Abscesso  renal  e  perirenal.  
Distúrbios  hidroeletrolíticos. Distúrbios  ácido-básicos.  Insuficiência  renal  aguda. Insuficiência  renal  crônica.  
Doenças  glomerulares.  Doenças tubulointersticiais  e  nefropatias  tóxicas. Distúrbios vasculares do rim. Doenças 
císticas do rim. Tumores do rim, do ureter e da bexiga. Incontinência urinária. Diabetes mellitus. Diálise. Transplante 
renal. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico, Volemia e eletrólitos; Abordagem aos distúrbios hidroeletrolíticos; 
Deficiência de fósforo e hipofosfatemia; Distúrbios do metabolismo do magnésio; Insuficiência renal aguda; 
Insuficiência renal crônica; Tratamento do paciente com insuficiência crônica renal terminal; Doenças glomerulares; 
Doenças tubulointersticiais e nefropatias tóxicas; Uropatia obstrutiva; Cálculos renais (nefrolitíase); Uretrites, Cistite, 
Prostatite e Pielonefrite; Abscessos intra-renais e perinefrético; Distúrbios tubulares renais específicos; Diabete melito e 
as alterações renais associadas; Distúrbios vasculares renais; Nefropatias crônicas hereditárias; Doenças da membrana 
basal glomerular; Doenças císticas do rim; Tuberculose renal; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e o rim; 
Anomalias do trato urinário; Hiperplasia prostática benigna; Doença cardiovascular hipertensiva e as alterações 
associadas; Osteodistrofia renal; Tumores dos rins; Tumores da bexiga; Tumores dos ureteres; Tumores da pélve renal; 
Prevenção de câncer; Marcadores tumorais; Síndromes paraneoplásicas; Dislipidemia; Avaliação imaginológica dos 
rins: urografia excretora, ultra-sonografia; cintilografia, tomografia computadorizada; Princípios da diálise peritoneal; 
Diálise peritoneal ambulatorial contínua; Princípios da hemodiálise; Princípios da antibioticoterapia; Corticoterapia. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA: 
Neuroanatomia funcional.  Aspectos básicos de neurofisiologia. Semiologia neurológica. Aspectos práticos da 
propedêutica diagnóstica em Neurologia. Cefaléias e dor. O exame neurológico. Bases anatômicas funcionais da 
neurologia. Doenças infecciosas do sistema nervoso. Doenças cerebrovasculares. Epilepsias. Demências e outros 
transtornos da cognição. Doenças desmielinizantes do sistema nervoso. Neoplasias do sistema nervoso. Traumatismo 
cranioencefálico.  Traumatismo raquimedular. Mielopatias. Neuropatias periféricas. Doenças neuromusculares.  
Epilepsias. Cefaleias e dores craniofaciais. Síndromes dolorosas. Doenças extrapiramidais. Vertigens. Transtornos do 
sono. Coma e transtornos da consciência.  Hidrocefalia. Neurologia do envelhecimento. Envelhecimento normal e 
patológico do sistema nervoso. Manejo do paciente neurológico na terapia intensiva (neurointensivismo). Doenças 
tóxicas e metabólicas do sistema nervoso. Doenças genéticas do sistema nervoso. Reabilitação em neurologia. 
Epilepsias e eventos  paroxísticos  diferenciais.   Distúrbios  do  movimento. Doenças neuromusculares.  Esclerose 
múltipla e outras doenças desmielinizantes.  Neuro-infecção. Neuro-oncologia. Psiquiatria na prática neurológica.  
Distúrbios do sono. Manifestações e complicações neurológicas das doenças sistêmicas.  
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA: 
Abordagem do paciente com problemas oftalmológicos. Perda aguda da visão. Afecções da pálpebra; Afecções da 
conjuntiva, da córnea e da esclera; Afecções do trato uveal; Doenças da retina; Afecções do cristalino; Glaucoma; 
Estrabismo; Neuroftalmologia; Refração; Urgências em Oftalmologia; Traumatismos oculares Visão Embaçada. Dor 
ocular. Diplopia. Olho vermelho e edema de pálpebras. Lacrimejamento. Refração e ótica oftálmica. Vícios de refração, 
prescrição de óculos e lentes de contato. Semiologia e propedêutica ocular. Anatomia, histologia, embriologia, 
fisiologia e genética ocular. Neuro-oftalmologia. Tumores oculares. Doenças sistêmicas que acometam a visão.  
Farmacologia. Glaucoma. Visão subnormal. Estrabismo e oftalmopediatria. Epidemiologia e oftalmologia sanitária. 
Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças de: aparelho lacrimal, conjuntiva, córnea e esclera, cristalino, órbita, 
pálpebras, retina, vítreo e úvea. 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA: 
Anatomia pulmonar. Fisiopatologia respiratória. Métodos diagnósticos em pneumologia. Sintomatologia geral das 
doenças do aparelho respiratório. Abordagem do paciente  com  doença  respiratória. Infecções respiratórias bacterianas 
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e virais comuns; Estrutura  e  função  respiratórias,  distúrbios  hidroeletrolíticos  e  ácido-básicos.  Diagnóstico 
diferencial da dor torácica.  micobacterioses. Micoses pulmonares. Pneumopatias supurativas; bronquiectasias e 
abscesso do pulmão. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Tabagismo.Hipertensão arterial 
pulmonar e cor pulmonale. Insuficiência respiratória. Tromboembolismo pulmonar. Tumores de tórax. Doenças 
pulmonares intersticiais difusas. Trauma torácico. Pneumopatias por imunodeficiências. Poluição e doenças 
pulmonares. Más formações congênitas pulmonares. Vasculites pulmonares. Síndromes pulmonares eosinofílicas. 
Distúrbios respiratórios do sono. Anomalias da caixa torácica. Fibrose cística. Emergências respiratórias. Tuberculose  
pulmonar,  paracoccidioidomicose Tuberculose pleuropulmonar. Pneumoconioses. Sarcoidose / manifestações 
pulmonares nas colagenoses. Derrames pleurais / empiema. Bronquiectasias. Aspergilose  
broncopulmonar alérgica. Pneumonias. Carcinoma broncogênico. Antibioticoterapia Síndrome da apnéia-hipopnéia do 
sono obstrutiva. Sinusites agudas e crônicas.  Bronquiectasia e distúrbios localizados  das  vias  aéreas  e  parênquima  
pulmonar  doenças  pulmonares ocupacionais.  Atelectasia e colapso pulmonar, encarceramento pulmonar.  Pneumonias 
adquiridas na comunidade.  Câncer do pulmão e dos brônquios.  Manifestações  torácicas  das  doenças  sistêmicas.    
Doenças  da  pleura,  do  diafragma,  da  parede  torácica  e  do mediastino. Insuficiência respiratória aguda e crônica. 
Doenças pulmonares  supurativas,  abscesso  pulmonar. Oxigenioterapia.  
 
MÉDICO ORTOPEDISTA: 
Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. 
Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Ortopedia em geral; 
branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. 
Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e 
malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e 
luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação do joelho. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. 
Fratura Transtrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero: 
da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia. 
Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. Fratura do escafóide carpal. 
Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA: 
Patologia e tratamento do ouvido externo, do ouvido médio e do ouvido interno. Otoneurologia. Anatomia e patologia 
do nervo facial. Anatomia e fisiologia do nariz e seios paranasais. Diagnóstico, patologia e tratamento das doenças 
crônicas do nariz e seios paranasais. Anatomia e fisiopatologia do anel linfático de Waldeyer. Anatomia e fisiopatologia 
da cavidade bucal, faringe, laringe e pescoço. Doenças e tratamento das glândulas salivares, cavidade bucal, faringe e 
laringe. Distúrbios da fala e da linguagem. Alergia em Otorrinolaringologia. 
 
MÉDICO PEDIATRA: 
Neonatologia. Recém-nascido normal. Assistência ao recém nascido em sala de parto. Distúrbios metabólicos do recém-
nascido. Infecções congênitas. Icterícia Neonatal. Infecções adquiridas no período neonatal. Pediatria Geral. 
Crescimento e desenvolvimento. Alimentação no 1º ano de vida. Imunizações. Anemias na Infância. Cardiopatias 
congênitas (cianogênicas e não cianogênicas). Insuficiência cardíaca congestiva. Diarreia aguda e desidratação. Diarreia 
crônica.  Refluxo gastroesofageano. Alergia alimentar. Hepatoesplenomegalias. Adenomegalias. Infecção pelo HIV.  
Tuberculose. Meningites bacterianas. Dengue.. Sepse e choque séptico. Infecções respiratórias. Asma. 
Imunodeficiências. Artrites na infância. Febre reumática. Síndrome nefrótica. Síndrome nefrítica. Infecção do trato 
urinário. Afecções cirúrgicas na infância. Diabetes e cetoacidose diabética. Afecções da tireoide. Puberdade precoce. 
Adolescência normal. Sexualidade na adolescência. Crescimento e desenvolvimento na adolescência. Imunizações no 
adolescente. Doenças exantemáticas da infância. Neonatologia. Recém-nascido normal. Assistência ao recémnascido 
em sala de parto. Distúrbios metabólicos do recém-nascido. Infecções congênitas. Icterícia Neonatal. Infecções 
adquiridas no período neonatal.  Pediatria Geral. Crescimento e desenvolvimento. Alimentação no 1º ano de vida. 
Imunizações. Anemias na Infância. Cardiopatias congênitas (cianogênicas e não cianogênicas). Insuficiência cardíaca 
congestiva. Diarreia aguda e desidratação. Diarreia crônica. Refluxo gastroesofageano. Alergia alimentar. 
Hepatoesplenomegalias. Adenomegalias. Infecção pelo HIV. Tuberculose. Meningites bacterianas. Dengue. Sepse e 
choque séptico. Infecções respiratórias. Asma. Imunodeficiências Artrites na infância. Febre reumática. Síndrome 
nefrótica. Síndrome nefrítica. Infecção do trato urinário. Afecções cirúrgicas na infância. Diabetes e cetoacidose 
diabética. Afecções da tireoide. Puberdade precoce.  Adolescência normal. Sexualidade na adolescência. Crescimento e 
desenvolvimento na adolescência. Imunizações no adolescente. Doenças exantemáticas da infância. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA: 
O campo da saúde mental: história, políticas, práticas e saberes. Psicopatologia geral. Transtornos mentais orgânicos. 
Transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Transtornos do 
humor. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. Síndromes comportamentais associadas a 
distúrbios fisiológicos e a fatores físicos. Transtornos da personalidade e do comportamento em adultos. Retardo 
mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos emocionais e de comportamento com início 
habitualmente na infância ou adolescência.Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia, psicoterapias e atenção 
psicossocial. Psicologia médica. Psiquiatria forense e ética médica. Clínica psiquiátrica: Nosografia, nosologia  e  
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psicopatologia. Noções  básicas  de  psicanálise  e  suas interfaces com a psiquiatria e a saúde mental. Saberes e poderes 
no campo da saúde mental: impasses e confrontos.   
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA: 
Imunologia Básica - Processo Inflamatório, Sistema do Complemento, Interação Antígeno-Anticorpo. Genética Básica - 
Causas Genéticas de Doenças Reumáticas. Semiologia Articular. Febre Reumática: Etiopatogenia,  Clínica,  
Propedêutica  e  Tratamento.  Osteoartrite  -  Etiopatogenia,  Clínica, Propedêutica  e  Tratamento.  Doença Mista Do 
Tecido  Conjuntivo  -  Etiopatogenia,  Clínica,  Propedêutica  e Tratamento.  Esclerose  Sistêmica  -  Etiopatogenia,  
Clínica,  Propedêutica  e  Tratamento.  Lúpus  Eritematoso Sistemico: - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e 
Tratamento. Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo: Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Síndrome de 
S. Jogre: Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento.  Vasculites:  Etiopatogenia,  Clínica,  Propedêutica  e  
Tratamento.  Espondiloartropatias: Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Artrites Infecciosas: 
Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Fibromialgia: Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento.   
 
MÉDICO VETERINÁRIO: 
Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das doenças e níveis de prevenção. 
Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais. Epidemiologia e profilaxia: 
epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos). Medidas epidemiológicas (identificação de problemas 
e determinação de prioridades. Fontes de infecções e veículos de propagação. Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das 
zoonoses de contágio direto e indireto (raiva, carbunculo, hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, 
ancilostomose, estrongilose, encefalomielite, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo murino e febre 
amarela silvestre. Formas de imunidade (soros e vacinas). Inspeção carne, leite e derivados (legislação). Regulamento 
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA. Manipulação e conservação dos 
alimentos. Controle de qualidade. Legislação Federal. Noções de biossegurança Doenças Infecto-contagiosas e 
parasitárias; Clínica Médica e Cirúrgica; Soros, vacinas e alérgenos; Exploração zootécnica de animais de importância 
econômica; Aplicação da toxinologia à veterinária; Técnicas Radiológicas; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária. 
Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. O SUS e a Vigilância da 
Saúde. 
 
NUTRICIONISTA: 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde 
compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos 
físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios; Técnica Dietética: 
conceito, classificação e composição química; Características organolipticas, seleção, conservação, Prépreparo, preparo 
e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário; Nutrição 
Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. 
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e 
interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; Gestação e lactação, nutrição 
do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; Organização, planejamento e gerenciamento do 
Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, 
infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de 
nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da desnutrição protéico-
calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Dietoterapia: princípios básicos e cuidados 
nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e 
padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição; Seleção e 
classificação das fórmulas enterais e infantis; Código de ética profissional. 
 
ODONTÓLOGO: 
Odontologia preventiva, saúde bucal e clínica integral. Etiologia e comportamento da cárie dental. Filosofia de 
tratamento integral. Noções de microbiologia bucal, Placa dental, saliva, dieta e higiene bucal. Quimioprofilaxia da 
cárie dentária. Risco de cárie e atividade cariogênica. Diagnóstico e prognóstico de cárie. Métodos e mecanismos de 
ação do Flúor. Plano de tratamento integrado em odontologia. Biossegurança em odontologia. Processo saúde doença. 
Periodontia: Epidemiologia da doença periodontal. Anatomia do periodonto. Patogenia da doença periodontal. 
Interrelação peridontia e demais áreas da odontologia. Cirurgia periodontal. Odontopediatria. Uso de antimicrobianos. 
Hábitos bucais. Morfologia da superfície oclusal. Trauma dental na dentição decidua. Controle da dor e tratamentos 
indicados aos pacientes odontopediátricos. Doenças bucais e manifestações orais sistêmicas. Tratamento não invasivo. 
Odontogeriatria. Dentística restauradora: propriedades, indicações e técnicas e uso das resinas compostas, amálgamas e 
cimento iononômeros de vidro. Restaurações diretas em dentes anteriores fraturados. Noções de oclusão e 
procedimentos clínicos de tratamento das disfunções. Abordagem de dentes tratados endodonticamente. Sistemas 
adesivos odontológicos. Psicologia na Odontologia: Formação de vínculo no atendimento odontológico. Relação 
paciente profissional. Farmacologia: Farmacologia aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas. 
Farmacologia geral. Anestésicos locais. Antimicrobianos de uso corrente em odontologia. Endodontia: Métodos de 
diagnóstico. Materiais para a proteção do complexo dentino-pulpar. Tratamento conservador da polpa dentária. 
Traumatismos alveolo-dentário. Doenças da polpa e periápice. Urgências em Endodontia. Exodontia: Anatomia 
aplicada. Indicações e Contra-indicações. Exames Complementares. Assepsia e Barreiras de proteção. Técnicas 
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Operatórias. Pós-Operatório em Exodontia. Patologia Bucal: Tumores benignos e malignos da cavidade bucal, suas 
incidências, características clínicas, tratamento e prognóstico. Lesões cancerizáveis. Lesões císticas. Epidemiologia. 
Infecções Bacterianas.  
 
PSICÓLOGO: 
Principais fundadores, correntes e abordagens da Psicologia. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Conhecimentos técnicos 
profissionais inerentes à Psicologia no contexto da saúde pública; Desenvolvimento Humano (Infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade). Psicopatologia: Semiologia dos transtornos mentais e Diagnóstico diferencial entre 
neurose e psicose; Psicodiagnóstico: Entrevista e avaliação psicológica, anamnese, exame do estado mental; Teorias e 
técnicas psicoterápicas; Conceitos e procedimentos básicos de psicoterapia; Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica 
da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras 
drogas. Clínica e atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência. Clínica e atenção psicossocial 
aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse. Clínica e atenção psicossocial aos transtornos psicóticos e aos 
transtornos do humor. Clínica e atenção psicossocial voltada à população idosa; Psicologia Social e Comunitária; 
Psicologia institucional; Processo educativo na prevenção de patologias; Atuação do Psicólogo na atenção integral à 
família; Papel do Psicólogo na equipe interdisciplinar; O Psicólogo na orientação familiar e como agente multiplicador 
frente à comunidade. Psicologia Social e Comunitária (Estigma; Preconceito; Inclusão Social e Escolar; Gênero; Raça; 
Desigualdades Sociais; Fracasso Escolar; Violência. O Psicólogo e o trabalho Multidisciplinar e Interdisciplinar; 
Psicologia de Grupos; Análise Institucional; Reforma Psiquiátrica; Estatuto da Criança e do Adolescente; a família 
brasileira; a importância dos vínculos familiares; a família substituta: guarda, tutela e adoção). Código de Ética 
Profissional do Psicólogo. 
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ANEXO IV  
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
 
AGENTE TRIBUTÁRIO:  
Executar cálculo de taxas e impostos, segundo normas estabelecidas; Atualizar o banco de dados do sistema de 
Cadastro Econômico e Imobiliário; Emitir Boleto de Cobranças de Taxas e Impostos; Emitir Certidões Negativas, 
Positivas, Dívida Ativa, Comprobatórias e outras, segundo demanda e rotinas estabelecidas; Emitir Alvarás de Licença, 
Localização e outros; Executar o cadastramento de BCE - Boletim de Cadastro Econômico e BCI - Boletim de Cadastro 
Imobiliário; Executar a revisão de Lançamentos de Cobrança de Taxas e Impostos, providenciando as correções que se 
fizerem necessárias; Executar o levantamento e a Cobrança de Débitos referente a impostos e taxas; Executar o 
atendimento ao público; Zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos e demais instrumentos utilizados no 
trabalho; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela 
chefia imediata. 
 
ARQUITETO URBANISTA 
Elaborar, programar e executar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos,  fiscalizando e dando assistência 
aos projetos desenvolvidos, inclusive na área de patrimônio histórico e cultural; elaborar, executar e coordenar projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, inclusive na área de patrimônio histórico e cultural; acompanhar e responder 
por execução de obras, estudando características, orientando e coordenando a construção de edificações, a implantação 
de parques de recreação, áreas verdes e obras públicas de infraestrutura; preparar e acompanhar os cronogramas 
técnico-financeiros dos projetos; realizar estudos e elaborar projetos que tenham por finalidade a preservação do 
patrimônio histórico do Município; participar da elaboração e atualizar as normas técnicas de projetos urbanísticos, 
construções particulares e loteamentos; elaborar, executar e coordenar a elaboração do Plano Diretor, Políticas de 
Desenvolvimento Urbano, programas e projetos para concretizar as políticas de desenvolvimento municipal; 
acompanhar e avaliar o processo de desenvolvimento urbano, propor o redirecionamento das ações da Fundarte, para se 
alcançar os objetivos e metas de Planos, Programas e Projetos; atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata; executar outras tarefas correlatas. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Desenvolver atividades relativas a serviço social no intuito de resolver ou prever problemas de indivíduos ou grupos da 
comunidade, participando de programas que visem desenvolver e integrar indivíduos, grupo e comunidade; Efetuar 
coleta de dados, análise e diagnóstico no intuito de caracterizar problemas sociais existentes na comunidade e apresentar 
planos, projetos ou programas propondo as ações adequadas para a solução; Participar da elaboração e execução de 
planos e programas que visem o desenvolvimento da comunidade no tocante a saúde pública, educação e moradia e 
outros que venham a exigir sua atuação; 3. Atuar através de palestras, visitas às famílias e outras técnicas e métodos 
adequados na prevenção e solução de problemas sociais detectados na comunidade; Efetuar levantamento 
socioeconômico dos servidores para o desenvolvimento de projeto integrado de aperfeiçoamento de recursos humanos 
da Prefeitura Municipal; Participar de programas educacionais da rede escolar no sentido de se buscar maior integração 
entre escola, família e comunidade; Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a 
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento ás necessidades da população; Coordenar, 
supervisionar e executar as atividades ambulatoriais, integrando a equipe multiprofissional, interagindo, de forma 
sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população; Proceder ao atendimento de ambulatório, integrando-se com a equipe de 
trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda ás necessidades da comunidade; Preencher corretamente a 
Ficha Socioeconômica; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem 
atribuídas pela chefia imediata. 
 
AUDITOR FISCAL 
Executar tarefas de fiscalização de tributos da fazenda pública, fazendo diligências e levantamentos fiscais para 
instrução de processos, papeletas e orientação do contribuinte, para defender os interesses da fazenda pública e da 
economia popular; examinar e analisar livros fiscais, talonários, balanços e outros documentos do contribuinte, 
verificando o tipo de lançamento a que está sujeito o estabelecimento, para efeito de cobrança dos tributos municipais; 
Autuar contribuintes em infração, instaurando processo administrativo-fiscal e providenciando as respectivas 
notificações, para assegurar o cumprimento das normas legais; Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da 
legislação tributária; Executar atividades afins que Ihe forem atribuídas pela chefia imediata.  
 
ENFERMEIRO 
Desenvolver atividades próprias de enfermagem, organizando e executando serviços de atendimento bem como 
participando de programas de educação da comunidade para questões de saúde; Elaborar programa relativo às 
atividades de enfermagem, visando atender às necessidades de saúde da comunidade e garantindo q qualidade do 
serviço; Proceder ao atendimento em unidade de saúde, participando de equipe de trabalho multidisciplinar, oferecendo 
um serviço que atenda às necessidades da comunidade; Responsabilizar-se pela guarda, conservação e correta utilização 
dos equipamentos da área de enfermagem; Prestar assistência à comunidade dando o devido atendimento na área de 
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enfermagem, colaborando no controle de doenças transmissíveis; Participar de programas de educação comunitária para 
a saúde, organizando cursos, proferindo palestras em matéria específica de enfermagem; Participar de programas de 
saúde pública e de medicina preventiva, integrando equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os 
demais elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às 
necessidades da população; Coordenar e supervisionar o pessoal sob seu comando, afim de garantir os bons resultados 
nos trabalhos de seu setor de atuação; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar atividades afins 
que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Acompanhar a elaboração e/ou elaborar projetos de engenharia e de urbanização, orçamentação e planejamento, bem 
como fiscalizar sua execução, aprovar propostas de loteamento e fiscalizar sua execução. Supervisão, coordenação e 
orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo 
e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e 
controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica e 
especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
Execução de desenho técnico. O desempenho das atribuições, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e 
aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; 
drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Súmula: Executar tarefas regulamentadas pelo conselho profissional, referentes à gestão, execução, planejamento e 
ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos.  
Atribuições: Avalia o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida, considerando importantes 
restrições não técnicas, resultantes de fatores legais, sociais, econômicos estéticos e humanos, levando em conta a 
interação da tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como biológico e social; Examinar qualitativa e 
quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico territorial do município, o grau de 
adaptabilidade biológica ou tecnológica da população nesta evolução, verificando o desenvolvimento econômico e 
urbano, seja através de interferências no meio, seja no processo tecnológico; Participa da elaboração de laudos, planos, 
relatórios, estudos e auditorias ambientais; Elabora, supervisiona e executa sistemas de gestão ambiental; Controla a 
qualidade ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância; Verifica as redes de saneamento, 
analisando os riscos ambientais provocados; Realiza perícias, emite e assina laudos técnicos e pareceres em matéria de 
sua competência; Coordena, promove, elabora e orienta programas , projetos e campanhas que visem conscientizar a 
população sobre questões que envolvem a interação dos fatores ambientais do desenvolvimento tecnológico da 
comunidade; Intervém nos processos de produção, aliado ao conhecimento real das imposições legais, tecnológicas e 
metodologias auxiliares relativa a resolução e prevenção de problemas ambientais; Elabora projetos ou planos de 
manejo e recuperação de recursos e ambientes degradados do município a fim de promover sua adequada utilização; 
Atende às normas de higiene e de segurança do trabalho; Desempenhas as atividades de sua área de formação, seus 
serviços afins e correlatos; Planeja e organiza a qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; Guarda sigilo das atividades 
inerentes ao cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresenta relatórios das atividades 
para análise; Analisa e dá parecer sobre aprovação de plantas projetadas em áreas que possam incidir direta ou 
indiretamente limitações ambientais; Realiza levantamentos na sua área de competência; Executa outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo, referentes à administração, gestão e ordenamento 
ambientais, e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos; Elabora e executa 
planos de ação e manejo de recursos naturais; Participa de estudos de elaboração ou revisão de legislação ou nomras 
pertinentes a medidas de melhoria de proteção ambiental do Município; Zela pela guarda e manutenção dos 
equipamentos e demais instrumentos utilizados no trabalho; Executa atividades afins que lhe forem atribuídas pela 
chefia imediata. 
 
FARMACÊUTICO 
Realizar trabalhos e manipulação de medicamentos, análise de matéria prima e produtos diversos, orientar usuários e 
efetuar a dispensação de medicamentos. Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando receitas; 
Proceder à análise de matéria prima e produtos elaborados para controle de sua qualidade; Atender portadores de 
receitas médicas, orientando-os quanto ao uso de medicamentos; Controlar receituário e consumo de drogas, 
orientando-os, quanto ao uso de medicamentos; Manter atualizado o estoque de medicamentos, providenciando sua 
reposição; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas 
pela chefia imediata. 
 
FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS E MEIO AMBIENTE 
Fazer cumprir o que ordenam as posturas municipais com relação às vias públicas, meio-ambiente, comércio e assuntos 
correlatos, bem como fazer cumprir o que ordena a lei com relação a edificação, parcelamento, ocupação de solo e meio 
ambiente, mediante fiscalização e orientação permanente. fiscalizar as determinações estabelecidas pela legislação 
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ambiental, as da Política Municipal do Meio Ambiente e as demais legislações vigentes, as definidas pelo Código de 
Obras do Município, pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, pelo Código de Posturas do Município e pelo Plano Diretor; 
fiscalizar e orientar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, investigando denúncias, 
levantando informações junto à comunidade, solicitando documentação ao fiscalizado; fiscalizar as obras, verificando 
se houve expedição de alvará, se o mesmo está dentro do período de validade, notificando sobre qualquer irregularidade 
e concedendo prazo para regularização, se for o caso; vistoriar locais, atividades e obras, verificando a documentação 
do vistoriado, informações do processo administrativo, dados geográficos e cartográficos, existência de irregularidades, 
sejam elas ambientais ou de qualquer natureza; fiscalizar, autuar, embargar, notificar, aplicar multas, apreender 
equipamentos, instrumentos, materiais, produtos, animais, interditar estabelecimentos e aplicar demais sanções legais 
nos casos de construções, obras e outras atividades irregulares, não licenciadas ou realizadas em desacordo com a 
legislação ou em desconformidade com as próprias licenças, cientificando seus superiores imediatos sobre decisões 
tomadas e sua atuação através de relatórios; coibir o comércio não licenciado e a execução de qualquer trabalho ou 
atividade não autorizados, em logradouro público e em demais bens públicos do Município; coibir invasões individuais 
e coletivas de bens públicos do Município; promover a desobstrução de vias, logradouros e demais bens públicos do 
Município; fiscalizar caçambas de coleta de terra e entulho, quanto ao licenciamento e à utilização do logradouro 
público; fiscalizar, quanto ao licenciamento e instalação, as faixas e placas instaladas em logradouros públicos, bem 
como os demais elementos publicitários; identificar e classificar fontes de poluição existentes no Município, propondo e 
executando medidas que conduzam ao controle eficaz de efluentes, visitando periodicamente os parques industriais; 
contribuir com a conscientização da população acerca da preservação do meio ambiente e importância da saúde, dando 
orientações e promovendo educação ambiental; participar de treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento, 
buscando o desenvolvimento qualitativo em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
outras Secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, oferecendo sugestões para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com as acima 
descritas, conforme demanda e a critério de seu superior imediato. 
 
FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades de fiscalização relativas às normas de defesa do 
consumidor; fiscalizar os fornecedores de produtos e serviços e tomar as medidas cabíveis para cada situação 
constatada; efetuar diligências no atendimento de reclamações formuladas pelos consumidores; emitir relatório acerca 
das ações realizadas; participar ou coordenar programas de desenvolvimento e conscientização populacional que 
envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; promover pesquisas de preço e executar quaisquer outras 
atividades inerentes e correlatas a proteção e a defesa do consumidor. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Programar e executar as atividades de fisioterapia; acompanhar o desenvolvimento físico de pacientes, exercitar a 
reabilitação física dos mesmos, segundo orientação médica. Programar, orientar e executar a prestação de serviço de 
fisioterapia, efetuando estudo de caso, indicando e utilizando recursos fisioterapêuticos adequados para a reabilitação de 
pacientes, segundo orientação médica; Avaliar e acompanhar o desenvolvimento físico de pacientes, realizando exames 
de prova de função física, discutindo com o corpo clínico casos específicos, promovendo o tratamento fisioterápico e 
analisando periodicamente os resultados, para verificar o progresso individual do paciente; Exercitar a reabilitação 
física dos pacientes, orientando-os na execução de exercícios adequados ao tratamento, utilizando equipamentos e 
instrumentos fisioterápicos adequados; Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a 
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; Atender às normas 
de higiene e segurança do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Tratar afecções de pele e anexos, empregando meios clínicos, para promover ou recuperar a saúde.  Examinar o 
paciente, realizando inspeção, testes específicos e comparando a parte afetada com a pele de regiões sadias, se houver, 
para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico; Realizar biópsias da pele e anexos, retirando fragmentos dos 
tecidos para exames histopatológico; Prescrever e orientar o tratamento clínico, acompanhando a recuperação da saúde 
do paciente; Indicar e encaminhar o paciente para o tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando 
orientações para possibilitar o restabelecimento da saúde; Comunicar ao serviço epidemiológico dos organismos oficiais 
da saúde os casos de hanseníase e outras dermatoses de interesse de saúde pública, encaminhando ao mesmo os 
pacientes ou preenchendo fichas especiais, para possibilitar o controle dessas doenças; Fazer controle dos comunicantes 
da hanseníase, realizando exames físicos especiais, laboratoriais e testes de sensibilidade (reação de Mitsuda), para 
prevenir e detectar a instalação da moléstia ; realiza pequenas cirurgias, utilizando instrumentos especiais, para retirar 
informações da pele; Fazer raspagem das lesões da pele, empregando bisturi, para possibilitar exame micológico direto 
ou cultura; Encaminhar pacientes para teste de contato pela colocação de substâncias suspeitas, fazendo a requisição por 
escrito para diagnosticar a hipersensibilidade; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar 
atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Tratar de doenças endócrinas e nutricionais, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e 
subsidiários e testes de metabolismo, para possibilitar a recuperação do paciente. Indicar e / ou realizar provas de 
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metabolismo de hidratos de carbono, de função supra-renal, hipofisiária e tireoidiana, utilizando medicamentos, 
equipamentos e aparelhos especiais para portadores de doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, em especial, 
diabete e obesidade, indicando os tipos e quantidades de alimentos para possibilitar o controle ou cura dessas doenças; 
Atende a emergências, em especial, as hipoglicemias, comas diabéticos, insuficiências graves da supra-rena, 
tireodoxicose e comas mixedematoses, administrando e indicando medicação adequada e outras medidas de controle, 
para possibilitar a recuperação do paciente, medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Atender a urgências clínicas; 
Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia 
imediata. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Tratar das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico – cirúrgico, para 
promover ou recuperar a saúde. Examinar a cliente, fazendo a inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições 
gerais dos órgãos; Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colpocópio e lâminas, para 
fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; Executar biópsia de órgãos ou tecidos 
suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico ou estabelecer o diagnóstico e a 
conduta terapêutica; Fazer cauterização de colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar lesões 
existentes; Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos 
orgânicos e extrair órgãos ou formatações patológicas; Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando 
condutas, ara promover a prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área 
genital; Colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminha-las a exame laboratorial; Atender as normas de 
segurança do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
 
MÉDICO HEMATOLOGISTA 
Supervisionar e examinar atividades relacionadas com a transfusão de sangue, controlando todo o processo 
hemoterápico, para propiciar a recuperação da saúde dos pacientes. Rever a tipagem sanguínea feita pelo auxiliar de 
banco de sangue, refazendo ou observando as provas pelo sistema ABO e Rh, para evitar erros e oferecer maior 
segurança; Proceder à seleção do sangue a ser transfundido e à prova cruzada, misturando na lâmina uma amostra do 
sangue do doador com a do receptor, para verificar a compatibilidade sanguínea; Separar os glóbulos sanguíneos do 
plasma, empregando sistema de aspiração do sangue total decantado, para aplicar isoladamente esses elementos de 
acordo com as necessidades específicas do paciente; Fazer flebotomia e cateterismo venoso, empregando os processos 
da dissecção ou punção venosa, para suprir a dificuldade de veias aparentes, principalmente em casos de punções 
frequentes, pesquisa anticorpos anti-Rh em gestantes, fazendo prova de Coombs, para verificar a sensibilidade ao fator 
Rh positivo; Trata de eventuais rações pirogênicas, alérgicas ou infecciosas, determinando o desligamento imediato da 
transfusão, para examinar o paciente e prescrever a conduta terapêutica; Supervisionar o registro de dados sobre o 
doador e receptor de sangue, verificando livros e fichas, para manter o controle dos pacientes de retorno e prevenir 
complicações; Fazer pesquisa de genes e outros fatores sanguíneos, empregando antígenos específicos, para a 
verificação pericial da compatibilidade paterna e materna; Aplicar exasanguíneo-transfusão no recém nascido que 
apresenta sinais clínicos de incompatibilidade materno-fetal ao fator Rh, efetuando-a por via umbilical, para preservar a 
vida do mesmo; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem 
atribuídas pela chefia imediata. 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Especialista no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes acometidos por doenças infecciosas. Prestar 
assistência médica à comunidade, examinando os pacientes, diagnosticando e prescrevendo medicamentos ou 
tratamentos próprios da medicina terapêutica ou preventiva e acompanhando os pacientes acometidos por doenças 
infecciosas; Requerer exames clínicos laboratoriais; analisá-los e avalia-los para fins de diagnósticos e tratamento de 
doenças infecciosas; Manter em arquivo os registros dos pacientes, de acordo com procedimento previsto; Efetuar 
atendimento em casos de urgências clínicas e cirúrgicas; Encaminhar pacientes de doenças infecciosas, para tratamento 
especializado; Colaborar em programas de fiscalização sanitária; Responsabilizar-se pela emissão de laudos médicos 
para fins diversos; Participar do planejamento de assistência à saúde, articulando-se com outras instituições para 
implementação de ações integradas; Participar do planejamento e executar programas de treinamento, na área de saúde; 
Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para desenvolver ações de melhoria das condições de saúde; 
Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando equipe multiprofissional, interagindo, de 
forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o 
efetivo atendimento às necessidades da população; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; Executar 
outras atividades similares. 
 
MÉDICO NEFROLOGISTA 
Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nefrourinário, fazendo exame clínico no paciente e orientando a realização 
dos exames subsidiários, para recuperalhe a saúde. Diagnosticar afecções nefrourinárias, baseando-se em exames 
clínicos e subsidiários, para estabelecer programa terapêutico; Indicar e/ou executar exames especializados, tais como 
laboratoriais, radiológicos, radioisotópicos, fundoscópicos e outros, colhendo material, injetando contrastes, 
acompanhando e observando a realização dos exames, para estabelecer o diagnóstico das infecções urinárias; Indicar 
e/ou executar diálise peritonial ou a hemodiálise, instalando o material e equipamentos necessários no paciente, para 
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promover a integridade da composição do meio interno ou remover substâncias tóxicas dialisáveis do organismo; 
Indicar e/ou executar biópsia renal, extraindo fragmentos do tecido do órgão, analisando-os e interpretando os 
resultados por correlação anátomo-clínica, para determinar o diagnóstico da afecção; Tratar das doenças que possam 
comprometer os rins em decorrência de quatros hipertensivos arteriais, metabólicos; imunitários, degenerativos, 
infecciosos e outros, prescrevendo medicamentos, dieta, repouso e outras medidas necessárias para possibilitar a 
recuperação da saúde; Participar de equipes interdisciplinares, orientando a execução de programas de profilaxia de 
moléstias hipertensivas, nefrourinárias e outras, para evitar comprometimento funcional ou anatômico do sistema 
nefrourinário; Atender as urgências clínicas e cirúrgicas. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
Diagnosticar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso, realizando exames clínico e subsidiário, para estabelecer o 
plano terapêutico. Realizar punções ou infiltrações no canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos nervosos, utilizando 
seringas e agulhas especiais, para possibilitar a descompressão dos mesmos, introduzir medicamentos para outros fins; 
Indicar e/ou executar cirurgia neurológica, empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir a 
função neurológica; Interpretar resultados de exames de líquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os 
dados normais, para complementar diagnósticos; Realizar exames radiográficos, injetando substâncias radiopacas em 
veias, artérias e outros órgãos, para localizar o processo patológico; fazer exame eletromiográfico, empregando 
aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções do sistema nervoso periférico; Planejar e desenvolver programas 
educativos com relação ao epilético, orientando o paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos da 
moléstia e promover a integração do paciente em seu meio; Planejar e desenvolver programas de prevenção de 
infestações, especialmente cicticerose, moléstia de chagas, icticereose, meningite e outras, realizando campanhas de 
orientação, para diminuir a incidência destas moléstias ou minorar seus efeitos; Atender as urgências clínicas e 
cirúrgicas; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras atividades similares por demanda de 
seu chefe imediato. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Examinar e medicar os olhos, empregando processos adequados e instrumentação específica, tratamentos cirúrgicos, 
prescrevendo lentes corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual.  Examinar os olhos, 
utilizando técnica e aparelhagem especializada, como oftalmômetro e outros instrumentos, para determinar a acuidade 
visual, vícios de refração e alterações de anatomia decorrentes de doenças gerais, como diabetes, hipertensão, anemia e 
outras; Efetuar cirurgias como oftalmoplastia e oftalmotomia, utilizando oftalmóstato, oftalmoscópio oftalmoxistro e 
outros instrumentos e aparelhos apropriados, para regenerar ou substituir o olho, partes dele ou de seu apêndices e 
realizar enxerto ou prótese ocular e incisões do globo ocular; Prescrever lentes, exercícios ortóticos e medicamentos, 
baseando-se nos exames realizados e utilizando técnicas e aparelhos especiais, para melhorar a visão do paciente ou 
curar afecções do órgão visual; Realizar exames clínicos, utilizando técnicas e aparelhagem apropriadas, para 
determinar a acuidade visual e detectar vícios de refração, visando a admissão de candidatos a empregos, concessão de 
carteira de habilitação de motorista e outros fins; Coordenar programa de higiene visual especialmente para escolares e 
adolescentes, participando de equipes de saúde pública, para orientar na preservação da visão e prevenção de cegueira; 
Atender as urgências clínicas e cirúrgicas; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras 
atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos 
ou cirúrgicos, para promover, recuperarou reabilitar os ossos do paciente. Avaliar as condições fisico-funcionais do 
paciente, fazendo inspeção, palpação, observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de radiografias, 
para estabelecer o programa de tratamento; Orientar ou executar a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou 
enfaixamentos, utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização adequada dos membros ou 
região do corpo afetado; Orientar ou executar a colocação de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios 
metálicos, esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção osteoarticular; realizar cirurgias em 
ossos e anexos, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou 
destruídas do osso, colocar pinos, placas, parafusos, hastes e outros, a fim de restabelecer a continuidade óssea; Indicar 
ou encaminhar pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua 
máxima recuperação; Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando 
ou tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; Executar tratamento clínico, prescrevendo 
medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover a recuperação do paciente; Atender as urgências 
clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras 
atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Tratar das afecções dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para recuperar ou melhorar 
as funções desses órgãos. Examinar os ouvidos, nariz ou garganta, utilizando otoscópio, laringoscópio e outros 
instrumentos e aparelhos para estabelecer o diagnóstico; Realizar cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas 
indicadas para cada caso, para restabelecer ou melhor a função dos mesmos ou eliminar processo patológico; Indicar ou 
encaminhar pacientes para fonoaudiologia, realizando entrevistas ou orientando-o para possibilitar o tratamento 
adequado nos casos de cirurgia da laringe e cordas vocais; Realizar exames otoneurológicos, empregando técnicas 
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especializadas, para verificar as funções próprias do ouvido interno; Realizar tratamentos clínicos, prescrevendo 
medicação especializada, para recuperar os órgãos afetados; Atender as urgências clínicas e cirúrgicas; Atender as 
normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras atividades similares por demanda de se chefe imediato. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos 
ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recupera sua saúde. Examinar a criança, auscultando-a, executando palpações 
e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
malformações congênitas do recém -nascido, avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico; Avaliar o estágio 
de crescimento e desenvolvimento da criança até a adolescência, comprando-o com os padrões normais, para orientar a 
alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer o plano médico terapêutico-profilático, 
prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências, anorexias, desidratação, infecções, 
parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria e outras doenças; Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas 
infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para 
possibilitar a recuperação da saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos 
de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da 
saúde física e mental das crianças. 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Tratar das afecções broncopulmonares, empregando meios clínicos, para promover a proteção, recuperação ou 
reabilitação da saúde. Diagnosticar broncopneumopatias, valendo-se de meios clínicos e outros meios auxiliares, para 
estabelecer o plano terapêutico; Promover juntamente com a equipe multiprofissional, a prevenção da tuberculose, 
elaborando programas de diagnóstico precoce e tratamento e de controle dos focos, para promover a saúde da 
comunidade; Promover atividades de sua especialização, desenvolvendo terapia intensiva e outros programas de saúde, 
para tratar ou controlar o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória; Fazer perícia nos portadores de 
moléstias profissionais do sistema respiratório, examinando-os e emitindo laudos, para atender as finalidades judiciais, 
previdenciárias e outros afins; Atender as urgências clínicas; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; 
Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, para 
prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente. Examinar o cliente, adotando meios específicos, como a observação, o 
desenvolvimento da empatia e outros, para situar a problemática conflitiva do paciente; desenvolve a catarse do 
paciente, estabelecendo a intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico; Encaminhar o paciente às 
sessões de psicoterapia individual ou de grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para caso, para auxilia-lo 
e ajustar-se ao meio; Proceder ao planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando 
grupos de adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, 
preparação para o matrimônio, psicoterapia e grupo de outras atividades; Aconselhar familiares dos pacientes, 
entrevistando-os, e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; 
Prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, empregando medicamentos o aparelhos especiais, para 
promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; Realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e aparelhos 
especiais, para eliminar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; Atender as urgências clínicas; Atender as 
normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA 
Prestar assistência médica de sua área de especialização a crianças, adolescentes e adultos, examinando-os, 
prescrevendo cuidados ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar a saúde. Examinar pacientes, avaliando as 
condições de saúde, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para fins de diagnósticos, e se necessário, 
requisição de exames complementares; Analisar e interpretar resultados, a fim de conformar ou informar o diagnóstico; 
Prescrever medicamentos, bem como os cuidados e tratamentos a serem observados para o restabelecimento da saúde 
do paciente; Manter registros dos pacientes examinados, anotando a condução diagnóstica, tratamento, evolução da 
doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Emitir atestados de saúde, para atender a determinações legais e 
administrativas; Atender a urgências clinicas e cirúrgicas; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho; 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Desenvolver e supervisionar as atividades de vigilância sanitária no município, inspecionando estabelecimentos de 
produção alimentar, bem como de criação de animais e orientar as ações de controle de zoonoses e de meio ambiente. 
Orientar e supervisionar a inspeção municipal sob o ponto de vista higiênico-sanitário de produtos alimentares em seus 
locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização, obedecendo às normas de saúde pública, para 
garantir a qualidade dos produtos a serem consumidos; Avaliar métodos de produção e mercadorias de consumo 
alimentícios, encaminhar análises e retirar do comércio os alimentos considerados alterados, deteriorados e falsificado, 
afim de assegurar a saúde da população; Orientar e supervisionar estabelecimentos criadores de animais, visando 
garantir condições higiênico-sanitárias e ambientais; Orientar e supervisionar a construção e a adaptação do matadouro 
municipal, visando a inspeção quanto á sanidade dos animais abatidos ou a serem abatidos; Incrementar programas de 
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educação sanitária, treinar pessoal para orientar a população quanto a cuidados necessários na aquisição, armazenagem 
e manipulação de alimentos e outras questões de vigilância sanitária preventiva; Elaborar relatórios, comunicações e 
notificações relacionadas com os trabalhos de vigilância sanitária de sua área específica, orientando os levantamentos 
epidemiológicose as campanhas de saúde pública; Executar a lavratura de notificações, auto de infração ou coleta de 
amostras, termos de embargo, interdição ou intimação e outras atividades; Participar de programas de saúde pública e 
de medicina preventiva, integrando a equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais 
elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às 
necessidades da população; Participar e orientar campanhas de vacinação de animais; Atender às normas de segurança e 
higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
 
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS  
Dirigir veículos para transporte de passageiros e de carga, zelando pelo perfeito estado de conservação e limpeza do 
mesmo, conforto e segurança dos passageiros e segurança das cargas transportadas. Conduzir-se com atenção e 
urbanidade; apresentar-se corretamente trajado e identificado; colaborar com a fiscalização dos órgãos incumbidos de 
fiscalizar o transporte; prestar informações necessárias aos usuários; dirigir o veículo de modo a não prejudicar a 
segurança e o conforto dos usuários; manter velocidade compatível com o estado das vias, respeitando os limites legais; 
evitar freadas bruscas e outras situações propícias a acidentes; não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as 
portas e saídas de emergência; não fumar quando na direção; não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos intervalos 
da jornada ou antes de assumir a direção; recolher o veículo à garagem, quando ocorrerem indícios de defeito mecânico 
que possa pôr em risco a segurança dos usuários; diligenciar a obtenção de transporte para os usuários, em caso de 
avaria e interrupção da viagem; prestar socorro aos usuários feridos em caso de acidente; respeitar os horários 
programados; dirigir com cautela, em especial à noite e em dias de chuva ou de pouca visibilidade; atender os sinais de 
parada nos pontos pré-estabelecidos; não abastecer o veículo, quando com passageiros; recusar o transporte de, material 
inflamável ou corrosivo e outros materiais que possam comprometer a segurança e o conforto dos usuários; 
providenciar a imediata limpeza do veículo, quando necessário; respeitar as normas disciplinares da empresa e 
determinações de fiscalização, dirigir e conservar automóveis e ônibus urbano além de outros veículos destinados ao 
transporte de passageiros e cargas; ter disponibilidade para entrega de documentos na repartições públicas e outros 
órgãos, quando necessário; recolher os veículos para garagem quando concluído o serviço do dia; manter os veículos 
em prefeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe foram 
confiados; providenciar o abastecimento do combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato 
qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; exercer tarefas correlatas ao cargo. 
 
NUTRICIONISTA 
Exercer atividades relativas a alimentação de pessoas sadias, subnutridas, doentes e de merenda escolar, realizar 
pesquisas e trabalhos de saúde pública relacionados com a alimentação humana. Planejar, organizar, orientar e controlar 
regimes e cardápios alimentares para pessoas sadias e subnutridas e prescrever, sob orientação médica, dietas especiais 
para doentes; Determinar a quantidade e a qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos, acompanhar a sua 
preparação com aproveitamento total dos valores nutritivos e opinar sobre as substituições que podem ser efetuadas; 
Acompanhar nas escolas o desenvolvimento dos alunos e suas necessidades básicas de alimentação; Analisar a eficácia 
dos regimes prescritos e orientar levantamentos sobre hábitos alimentares na comunidade e nas escolas; Realizar 
pesquisas e trabalhos de saúde pública, relacionados com nutrição e alimentação; Programar e executar trabalhos de 
educação alimentar, tanto na comunidade quanto nas escolas; Elaborar relatórios e pareceres técnicos pertinentes a 
assuntos de sua área; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem 
atribuídas pela chefia imediata. 
 
ODONTÓLOGO 
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para 
promover e recuperar a saúde bucal e geral. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via 
direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, 
valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; 
Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e anestésicos, para dar conforto ao cliente e 
facilitar o tratamento; Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, para 
prevenir infecções mais graves; Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar agravamento do processo e restabelecer a 
forma e função do cliente; Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos de infecção; Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando incrustações ou coroas 
protéticas, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; Tratar de 
afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para promover a conservação dos dentes e 
gengivas; Fazer a perícia odontoadministrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a fim de fornecer atestados 
para admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Fazer perícia odontolegal, 
examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer laudos, responder a quesitos e dar outras informações; Registrar 
os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; Aconselhar aos 
clientes os cuidados de higiene, entrevistando-os para orientá-los na proteção dos dentes e gengivas; Realizar 
tratamentos especiais, servindo-se de próteses e de outros meios, para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; 
Prescrever ou administrar medicamentos, determinados via oral ou parental, para prevenir hemorragias pós-cirúrgica ou 
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avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes; Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da 
consulta ou tratamento, para encaminhar o caso ao especialista; Participar de programas de saúde pública e de medicina 
preventiva, integrando equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e 
promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; 
Atender ás normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia 
imediata. 
 
PSICÓLOGO 
Dar atendimento psicológico grupal e individual em tratamento psicoterápico, além de participar de programas que 
visem o desenvolvimento da saúde pública do Município. Realizar psicodiagnósticos para fins de seleção, orientação 
vital e pré-profissional; proceder a análise de funções sob o ponto de vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação 
dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à seleção e ao tratamento atitudinal no campo 
profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com 
acompanhamento clínico; fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais; 
prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; atender 
crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares e 
escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; formular com base em elementos colhidos, hipóteses de 
trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; 
confeccionar e selecionar o material psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e 
psicológico necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar atendimento psicológico às 
crianças e adolescentes em instituições comunitárias do Município, bem como aos encaminhamentos do Conselho 
Tutelar; manter atualizado o prontuário de casos estudados; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão.  
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Realizar atividades de nível intermediário, relacionadas ao planejamento, organização e à execução de tarefas que 
envolvem a função de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais do Município.  Realizar trabalhos 
administrativos nas áreas de recursos humanos, finanças e de administração geral; Atender ao público interno e externo; 
Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações; Preparar relatórios e planilhas de cálculos 
diversos; Elaborar documentos administrativos, tais como oficio, informação ou parecer técnico, memorandos, atas, 
etc.; Secretariar as unidades; Orientar, instruir e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais 
assuntos administrativos; Elaborar levantamentos de dados e informações; Participar de projetos na área administrativa 
ou outra; Efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formulários, requisições de materiais, quadros e outros 
similares; Arquivar sistematicamente documentos; Manter organizado e ou atualizar arquivos, fichários e outros, 
promovendo medidas de preservação do patrimônio documental; Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar 
produtos, materiais e equipamentos no almoxarifado ou em outro local; Zelar pela conservação, limpeza e manutenção 
dos equipamentos e ambiente de trabalho; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática; Executar outras tarefas correlatas. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Executar serviços técnicos de enfermagem sob orientação superior. Assistir ao enfermeiro no planejamento, 
programação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes, na prevenção e controle de doenças transmissíveis e em programas de vigilância 
epidemiológica; Aplicar injeções, medir pressão arterial fazendo as devidas anotações; Ministrar medicamentos, 
seguindo prescrição médica; Colher material para exames laboratoriais; Executar tarefas referentes à conservação e 
aplicação de vacinas; Encaminhar os pacientes a médicos nos casos de maior gravidade; Fazer curativos e imobilizações 
nos casos de cortes e fraturas; Executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de material citológico para atender 
às necessidades do serviço; Zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos e demais instrumentos utilizados no 
trabalho; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela 
chefia imediata. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Instalar, configurar e testar equipamentos; testar programas computacionais, avaliando-os e implantando-os. 
Desenvolver atividades pertinentes à manutenção de programas, suporte e treinamentos a usuários de sistemas. Instalar, 
configurar e testar equipamentos computacionais, Instalar redes de comunicação, de acordo com projeto e normas 
específicas; Prestar apoio técnico na elaboração e atualização da documentação de sistemas; Orientar e acompanhar os 
processos de implantação de sistemas e softwares em geral; Orientar e acompanhar as prospecções, testes e avaliações 
de ferramentas e produtos de informática; Acompanhar a execução de serviços de manutenção realizados por terceiros; 
Operar equipamentos de informática e de comunicação de dados; Avaliar o desempenho do ambiente operacional e dos 
serviços executados, propondo e adotando ações de aprimoramento; Cadastrar, habilitar e prestar suporte técnico aos 
usuários de sistemas; Fornecer dados, informações e apoio técnico na elaboração do Plano Diretor de Informática; 
Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. Acompanhar manutenções preventivas e corretivas da rede 
elétrica, física e de comunicação de dados; Acompanhar a execução de serviços de manutenção realizados por terceiros; 
Avaliar desempenho de redes de comunicação de dados e dos serviços executados, propondo e adotando ações de 
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aprimoramento; Executar o treinamento de usuários de redes de comunicação de dados, segundo programa estabelecido; 
Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia 
imediata. 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Coleta, armazena e interpreta informações dados documentos ambientais; Elabora e auxilia na elaboração de laudos, 
planos, relatórios e estudos ambientais; Elabora, supervisiona e executa sistema de gestão ambiental; Organiza 
programas de educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem; 
Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações para 
preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos; Identifica os padrões de produção e 
consumo de energia; Relaciona os sistemas econômicos e a interação ambiental; Identifica a aplicação dos modelos de 
gestão ambiental; Executa de ação e manejo de recursos naturais; Realiza coleta de dados sobre o meio ambiente, 
orientando pesquisas e analisando seus resultados, para obtenção de informes atualizados; Participa de estudos de 
elaboração ou revisão de legislação ou normas pertinentes a medidas de melhoria de proteção ambiental do Município; 
Registra resultados e outras ocorrências, elaborando relatórios para submeter a exame e decisão superior; Guarda sigilo 
das atividades inerentes as atribuições do cargo , levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Zela 
pela guarda e manutenção dos equipamentos e demais instrumentos utilizados no trabalho; Atende às normas de higiene 
e segurança do trabalho; Executa atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA 

OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE MURIAÉ - EDITAL 002/2019 
 

 
 
CANDIDATO: ________________________________________________________________ 

IDENTIDADE: ________________________________________________________________ 

CARGO: ________________________________________________________________ 

 Nº DA QUESTÃO: _____________                     

RECURSO Nº: _____________ 

 
INSTRUÇÕES: 
 
O candidato deverá: 

• Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
• Digitar o recurso e enviá-lo em duas vias de acordo com as especificações estabelecidas no 

item 12 do Edital e seus subitens. 
• Enviar a fundamentação em anexo. 

 
 

______________________________________, ________ de ____________________ de 2019. 
 

                                 cidade 

 

ASSINATURA: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MURIAÉ – EDITAL 002/2019 

RECURSO Nº  _________ 

 
 
Responsável pelo recebimento: __________________________________  Data: ____/____/_____ 
                                                                        Prefeitura 
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 ANEXO VI  

REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE MURIAÉ – EDITAL 002/2019 
 

CANDIDATO: 

___________________________________________________________________________________________ 

 
IDENTIDADE: _______________________________ 

 
CARGO: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
RECURSO CONTRA: (escolher a opção desejada) 

o Erros ou omissões na NOTA da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

o Erros ou omissões na NOTA da Prova de Títulos 

o Declaração de inaptidão do candidato 

o Declaração de inexistência ou de incompatibilidade da deficiência 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________, ________ de ___________________ de 2019. 

 

 

ASSINATURA: ____________________________________________________________ 
 
 
 
INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deverá digitar o recurso e enviá-lo em duas vias de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 12 do Edital e seus subitens. 


