1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MÓDICA – EDITAL Nº 01/2019
A Prefeitura do Município de Nova Módica no uso das suas atribuições torna pública a Primeira Retificação do Edital de
Concurso Público, abaixo especificadas:
 Exclusão das vagas e Cargo/Emprego Professor Municipal IV e Orientador de Atividades Culturais/Sociais.
 Alteração do número de questões no caderno de provas para os cargos de Nível Superior e a inclusão da disciplina de
Conhecimentos Gerais.
 Alteração da Habilitação exigida para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Assistente Técnico I, Assistente Técnico II,
Professor Municipal II e Professor Municipal III.
Item
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso público será regido pelo Edital 01/2019, seus Anexos e suas eventuais retificações, assim como pelas
instruções, comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas às legislações pertinentes.
1.2. O concurso público será realizado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais - FADECIT, localizada à Rua das Tangerinas, 933, Bairro Vila Clóris, Belo Horizonte/MG, CEP 31.744-108,
telefone (31) 3319-8703, endereço eletrônico www.gestaoconcurso.com.br e e-mail comunicacao@gestaoconcurso.com.br,
visando ao provimento das vagas dispostas no ANEXO I e ANEXO II, durante seu prazo de validade, de acordo com a
necessidade e a conveniência do Município de Nova Módica.
1.2.1. Uma Comissão Municipal da Prefeitura de Nova Módica, designada pela Portaria 178/2018 e suas posteriores
alterações, estará incumbida de acompanhar todas as fases do certame.
1.3. O concurso público será realizado em 2 etapas, uma por meio de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório
para todos os Cargos, que acontecerão na mesma data, e outra por meio de Prova Prática de caráter eliminatório apenas para
os cargos de Calceteiro, Operador II e Operador III, ambas sob a responsabilidade da Gestão Concurso/FADECIT.
1.4. O Cargo, a Habilitação Exigida, a Jornada de Trabalho, o Vencimento e o Número de Vagas estão estabelecidos no
ANEXO I, que integra esta Retificação do Edital.
1.5. O presente concurso público, dentro do prazo de sua validade, destina-se à cobertura das vagas conforme estabelecidas
no ANEXO I desta Retificação do Edital e à formação de cadastro reserva para futuras vagas do quadro de pessoal do Poder
Executivo do Município de Nova Módica.
1.6. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério do Município de Nova Módica.
1.7. Ao número de vagas estabelecido no ANEXO I desta Retificação do Edital poderão ser acrescidas novas vagas que
surgirem, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, e forem autorizadas pelo Município de Nova Módica, dentro
do prazo de validade do Concurso.
1.8. O regime jurídico dos cargos públicos oferecidos neste Edital será o regime jurídico estatutário, vinculado ao Sistema Geral
de Previdência em conformidade com as normas contidas na Lei Complementar nº 878 de 2018 e no Inciso II do Art. 37 da
Constituição Federal devendo ser consideradas suas alterações e a legislação pertinente.
1.9 Dos Requisitos Básicos Para a Investidura no Cargo / Emprego
1.9.1. Ser aprovado no concurso público e classificado nos termos do Edital e suas Retificações.
1.9.2. Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12
da Constituição Federal.
1.9.3 Estar em gozo dos direitos políticos e civis.
1.9.4. Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
1.9.5. Estar quite com as obrigações eleitorais.
1.9.6. Possuir os requisitos básicos exigidos para o exercício do Cargo /Emprego, conforme ANEXO I deste Edital.
1.9.7. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da admissão.
1.9.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Cargo /Emprego. Não apresentar deficiência que o
incapacite para o exercício das funções do Cargo /Emprego para o qual se inscreveu, admitida a correção por equipamentos,
adaptações, meios ou recursos especiais.
1.9.9. Para tanto, deve ter sido considerado apto nos exames admissionais realizados por profissionais da Prefeitura de Nova
Módica ou por ela indicados.
1.9.10. Cumprir as determinações do Edital e suas Retificações.
1.9.11. Apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Não será aceita a apresentação de protocolo. Os cargos
/empregos para os quais se exige essa apresentação e as respectivas categorias encontram-se descritas no ANEXO I.
1.9.12. O encaminhamento para os exames médicos, de caráter eliminatório, somente será efetuado se o candidato comprovar
os requisitos do Cargo /Emprego estabelecidos no ANEXO I do Edital e suas Retificações.
1.9.13. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, que deverá
entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos pela Prefeitura de Nova Módica para o Cargo /Emprego por
ocasião da admissão.
1.9.14. Perderá o direito à investidura no Cargo/ Emprego o candidato que, na data da admissão, não comprovar os requisitos
e documentações solicitados pela Prefeitura de Nova Módica.
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Item
3.

DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO/EMPREGO

Compete ao Professor Municipal IV: Cargo/Emprego: EXCLUÍDO
Compete ao Orientador de Atividades Culturais / Sociais: Cargo/Emprego: EXCLUÍDO
Item
11. DAS PROVAS OBJETIVAS
11.1. O Concurso Público constará de Provas Objetivas, com 04 opções de A a D, e uma única resposta correta.
11.2. A Prova Objetiva para os cargos de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Fundamental Completo e Ensino Médio e
Técnico serão compostas de 30 (trinta) questões, sendo que cada questão valerá 2 (dois) pontos, perfazendo um total de 60
(sessenta) pontos.
11.3. A prova Objetiva para os cargos de Nível Superior serão compostas de 40 (quarenta) questões, sendo que cada questão
valerá 2 (dois) pontos, perfazendo um total de 80 (oitenta) pontos.
11.4. As Provas Objetivas têm caráter eliminatório e classificatório e serão constituídas conforme os quadros a seguir:
a)

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (5º Ano ou 4ª Série)

Cargo/emprego: Auxiliar de Serviços Gerais – Obras, Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza, Calceteiro, Gari, Operador I,
Pedreiro, Vigilante

PROVAS

DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

10

Ética Profissional

10

Conhecimentos Gerais

10

20

30

60

SUBTOTAL
b)

PESO

PONTUAÇÃO
20

2

20

Ensino Fundamental Completo (8º Série ou 9º Ano)

Cargo/emprego: Operador II, Operador III, Motorista II

PROVAS

DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

10

Ética Profissional

10

Conhecimentos Gerais

10

20

30

60

SUBTOTAL

PESO

PONTUAÇÃO
20

2

20

Cargo/emprego: Auxiliar Administrativo I

PROVAS

DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

10

Informática

10

Conhecimentos Gerais

10

20

30

60

SUBTOTAL
c)

PESO

PONTUAÇÃO
20

2

20

Ensino Médio e Técnico

Cargo/emprego: Assistente Administrativo I, Assistente Administrativo II, Auxiliar Administrativo II, Monitor de Creche,
Recepcionista.

PROVAS

DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

10

Informática

10

Conhecimentos Gerais

10

20

30

60

SUBTOTAL

PESO

PONTUAÇÃO
20

2

20

2

Cargo/emprego: Fiscal de Higiene, Atendente Consultório Dentário, Técnico de Enfermagem I, Técnico em Farmácia, Agente
Comunitário de Saúde.

PROVAS

DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

10

Saúde Pública

10

Conhecimentos Gerais

10

20

30

60

SUBTOTAL
d)

PESO

PONTUAÇÃO
20

2

20

Ensino Superior Completo

Cargo/emprego: Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico
Clínico Geral, Nutricionista, Psicólogo, Professor Municipal II, Professor Municipal III, Supervisor Educacional

PROVAS

DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

10

Conhecimentos Gerais

10

Conhecimentos Específicos

20

40

40

80

SUBTOTAL

PESO

PONTUAÇÃO
20

2

20

Cargo/emprego: Assistente Técnico I, Assistente Técnico II

PROVAS

DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

PESO

PONTUAÇÃO

Língua Portuguesa

10

20

Conhecimentos Gerais

10

20

Ética Profissional e Ética no Serviço

10

Gestão Pública

10

20

40

80

SUBTOTAL

2

20

11.5. Será eliminado o candidato que:
a) Obtiver nota inferior a 60% do total de pontos distribuídos na Prova Objetiva.
b) Zerar qualquer uma das Disciplinas.
11.6. A prova objetiva terá a duração de 03 horas.
11.7. O conteúdo programático das Provas Objetivas consta no ANEXO V deste Edital.
11.8. Caso seja anulada alguma questão da prova objetiva, esta será contada como acerto, para todos os candidatos da área.
11.9. Na hipótese da ocorrência de 60% (sessenta por cento) do total das questões das Provas Objetivas serem anuladas,
haverá obrigatoriamente a realização de nova prova.
11.10. A Gestão Concurso/FADECIT será responsável pela elaboração, aplicação e correção das Provas Objetivas, que será
corrigida por meio de leitura ótica.
Item
12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROVAS
12.1. Será considerado aprovado no concurso público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação mínimas exigidas
para aprovação, quando:
a) Obtiver nota igual ou superior a 60% do total de pontos distribuídos na Prova Objetiva;
b) Não zerar qualquer uma das Disciplinas.
12.2. O Resultado Final deste concurso público será aferido pelo total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
12.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos para fins de classificação, terá preferência o candidato que tiver
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n.º 10.741 de
01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
12.4. O candidato citado no subitem anterior deverá ter completado 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrições, 26 de
abril de 2019.
12.5. Persistindo ainda o empate, o desempate será dado para quem obtiver o maior número de pontos nas disciplinas na
seguinte sequência:
a) Para os cargos: Anos iniciais do Ensino Fundamental, Ensino Fundamental Completo e Ensino Médio e Técnico:
1º - Português
2º - Conhecimentos Gerais
b) Para os Cargos do Ensino Superior: Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Nutricionista, Psicólogo, Professor Municipal II, Professor Municipal III, Professor
Municipal IV, Supervisor Educacional:
1º - Conhecimentos Específicos
2º - Português
3º - Conhecimentos Gerais
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c) Para os Cargos do Ensino Superior: Assistente Técnico I e Assistente Técnico II:
1º - Gestão Pública
2º - Português
3º - Conhecimentos Gerais
12.6. Persistindo ainda o empate, o desempate será dado em favor do candidato que tiver mais idade, levando-se em
consideração o ano, mês e dia do nascimento.
12.7. Ter exercido a função de jurado, mediante comprovação por meio de certidões, declarações, atestados ou outros
documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais
Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 20 08,
data da entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008.
12.7.1. Os candidatos a que se refere o subitem 12.7 deste Edital serão convocados, antes do resultado final do concurso, para
a entrega da documentação que comprovará o exercício da função de jurado.
12.8 E em última instância, por sorteio.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2019.
Walter Junior Ladeia Borborema
Prefeito do Município de Nova Módica
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ANEXO I - CARGO / HABILITAÇÃO EXIGIDA / VENCIMENTO / JORNADA DE TRABALHO / QUANTITATIVO DE VAGAS

Cargo

Habilitação Exigida

Vencimento

Jorna de
Trabalho

Total de Vagas

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
Deficientes

Cadastro
Reserva

PSF Antônio Miranda Sobrinho
Micro 01

1

*

1

*

Micro 03

1

*

Micro 05

0

1

Micro 02
4

Agente Comunitário de Saúde

- Ensino Médio Completo
- Curso de Formação Inicial para
Agente Comunitário
- Residir na microárea em que for
atuar

PSF Maria Isabel Machado de Oliveira
R$1.014,00

40 horas semanais

SIM
Micro 01

1

*

Micro 02

1

*

1

*

Micro 04

0

1

Micro 05

1

*

Micro 07

1

*

Micro 03
6

Assistente Administrativo I

Ensino Médio Completo

R$ 1.918,83

40 horas semanais

3

2

1

SIM

Assistente Administrativo II

Ensino Médio Completo

R$ 2.206,66

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Assistente Social

Superior em Serviço Social com
Registro no Conselho de Classe

R$ 3.356,05

40 horas semanais

1

1

*

SIM

5

Assistente Técnico I

Ensino Superior ou Superior
Tecnólogo em qualquer área de
atuação

R$ 2.537,66

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Assistente Técnico II

Ensino Superior ou Superior
Tecnólogo em qualquer área de
atuação

R$ 2.918,31

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Atendente Consultório Dentário

Ensino Médio Completo e
Curso Técnico na Área, com
Registro no Conselho (CRO)

R$ 1.261,67

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Auxiliar Administrativo I

Ensino Fundamental Completo
(9º ano ou 8ª série)

R$ 1.261,67

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Auxiliar Administrativo II

Ensino Médio Completo

R$ 1.668,55

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Auxiliar de Serviços Gerais – Obras

Anos Iniciais Completos
(4º Serie do Ensino Fundamental)

R$ 954,00

40 horas semanais

7

5

2

SIM

Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza

Anos Iniciais Completos
(4º Serie Ensino Fundamental)

R$ 954,00

40 horas semanais

3

3

*

SIM

Calceteiro

Anos Iniciais Completos
(4º Serie do Ensino Fundamental)

R$ 1.668,55

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Educador Físico

Superior em Educação Física com
Registro no Conselho de Classe

R$ 2.918,31

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Enfermeiro

Superior Enfermagem com
Registro no Conselho de Classe

R$ 3.356,05

12 x 36 horas ou
40 horas, conforme
necessidade da
área de trabalho.

1

1

*

SIM

Farmacêutico

Superior em Farmácia com
Registro no Conselho de Classe

R$ 3.356,05

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Fiscal de Higiene

Ensino Médio Completo

R$ 1.450,91

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Fisioterapeuta

Ensino Superior em Fisioterapia com
Registro no Conselho de Classe

R$ 3.356,05

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Fonoaudiólogo

Ensino Superior em Fonoaudiologia
com Registro no Conselho de Classe

R$
3.3356,05

12 x 36 horas ou
40 horas, conforme
necessidade da
área de trabalho.

1

1

*

SIM

6

Gari

Anos Iniciais Completos
(4º Serie Ensino Fundamental)

R$ 954,00

40 horas semanais

5

4

1

SIM

Médico Clínico Geral

Ensino Superior em Medicina com
Registro no Conselho de Classe

R$10.500,00

12 x 36 horas ou
40 horas, conforme
necessidade da
área de trabalho.

1

1

*

SIM

Monitor de Creche

Ensino Médio Completo

R$ 1.261,67

40 horas semanais

4

3

1

SIM

Motorista II

Ensino Fundamental Completo
(9º ano ou 8ª série) e
CNH categoria D ou E

R$ 1.668,55

40 horas semanais

3

3

*

SIM

Nutricionista

Ensino Superior em Nutrição com
Registro no Conselho de Classe

R$ 3.356,05

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Operador I

Anos Iniciais Completos
(4º Serie Ensino Fundamental) e
CNH categoria C, D ou E

R$ 1.668,55

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Operador II

Ensino Fundamental Completo
(9º ano ou 8ª série) e
CNH categoria C, D ou E

R$ 1.918,83

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Operador III

Ensino Fundamental Completo
(9º ano ou 8ª série) e
CNH categoria C, D ou E

R$ 2.206,66

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Pedreiro

Anos Iniciais Completos
(4º Serie Ensino Fundamental)

R$ 1.668,55

40 horas semanais

2

2

*

SIM

Psicólogo

Superior em Psicologia com
Registro no Conselho de Classe

R$ 3.356,05

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Recepcionista

Ensino Médio Completo

R$ 1.261,67

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Técnico de Enfermagem I

Ensino Médio Completo e
Curso Técnico na Área com
Registro no Conselho de Classe
(COREM)

R$ 1.450,91

12 x 36 horas ou
40 horas, conforme
necessidade da
área de trabalho.

2

2

*

SIM

Técnico em Farmácia

Ensino Médio Completo e Curso
Técnico na Área

R$ 1.450,91

40 horas semanais

1

1

*

SIM

Vigilante

Anos Iniciais Completos
(4º Serie Ensino Fundamental)

R$ 1.097,10

40 horas semanais

1

1

*

SIM

7

Professor Municipal II

Superior em Pedagogia ou
Curso Normal Superior

R$ 1.534,59

25 horas semanais

1

1

*

SIM

Professor Municipal III

Superior em Pedagogia ou
Curso Normal Superior

R$ 1.534,59

25 horas semanais

1

1

*

SIM

Superior em Pedagogia com
Registro no Conselho de Classe e
R$ 1.841,51
30 horas semanais
1
1
*
SIM
Especialização na Área Correlata.
(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos com deficiência em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.

Supervisor Educacional
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ANEXO V
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5º ANO OU 4º SÉRIE)


Cargo/emprego: Auxiliar de Serviços Gerais – Obras, Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza, Calceteiro, Gari,
Operador I, Pedreiro, Vigilante.

Ementa de Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: aviso, anúncio, propaganda,
tirinha, piada, contracheque, fábula. Significado das palavras nas frases. Sinônimos e antônimos. Divisão silábica. Acentuação.
Gênero dos substantivos e adjetivos (masculino e feminino).
Ementa de Ética Profissional: Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da cidadania. Princípios
Constitucionais da Administração Pública. Princípios da ética pública. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Código de
Ética Profissional do Serviço Público – Decreto nº 46.644/2014. Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429, de 1992).
Deveres do servidor público. Vedações ao servidor público.
Ementa de Conhecimentos Gerais: Cultura Geral. História do Brasil e do mundo nos seculos XX e XXI. Fatos políticos,
econômicos e sociais do Brasil ocorridos nos anos de 2017 e 2018 divulgados na mídia local e nacional. Conhecimentos gerais
do Município de Nova Módica. Dados e indicadores do município de Nova Módica. Lei Orgânica Municipal de Nova Módica.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (8º ANO OU 9º ANO)


Cargo/emprego: Operador II, Operador III, Motorista II

Ementa de Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: notícia, crônica, conto, tirinha,
charge, anedota, verbete. Estudo dos períodos simples e composto: aspectos sintáticos e semânticos. Significado das palavras
nas frases. Tempos verbais. Pontuação. Coesão e coerência textuais.
Ementa de Ética Profissional: Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da cidadania. Princípios
Constitucionais da Administração Pública. Princípios da ética pública. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Código de
Ética Profissional do Serviço Público – Decreto nº 46.644/2014. Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429, de 1992).
Deveres do servidor público. Vedações ao servidor público.
Ementa de Conhecimentos Gerais: Cultura Geral. História do Brasil e do mundo nos séculos XX e XXI. Fatos políticos,
econômicos e sociais do Brasil ocorridos nos anos de 2017 e 2018 divulgados na mídia local e nacional. Conhecimentos gerais
do Município de Nova Módica. Dados e indicadores do município de Nova Módica. Lei Orgânica Municipal de Nova Módica.


Cargo/emprego: Agente Comunitário de Saúde

Ementa de Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: notícia, crônica, conto, tirinha,
charge, anedota, verbete. Estudo dos períodos simples e composto: aspectos sintáticos e semânticos. Significado das palavras
nas frases. Tempos verbais. Pontuação. Coesão e coerência textuais.
Ementa Saúde Pública: O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um
agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as
famílias); Territorialização (área e micro área) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água,
solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose,
Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A
saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o
Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais
Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de
Acidentes); Educação em saúde. Dengue.
Ementa de Conhecimentos Gerais: Cultura Geral. História do Brasil e do mundo nos séculos XX e XXI. Fatos políticos,
econômicos e sociais do Brasil ocorridos nos anos de 2017 e 2018 divulgados na mídia local e nacional. Conhecimentos gerais
do Município de Nova Módica. Dados e indicadores do município de Nova Módica. Lei Orgânica Municipal de Nova Módica.


Cargo/emprego: Auxiliar Administrativo I

Ementa de Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: notícia, crônica, conto, tirinha,
charge, anedota, verbete. Estudo dos períodos simples e composto: aspectos sintáticos e semânticos. Significado das palavras
nas frases. Tempos verbais. Pontuação. Coesão e coerência textuais.
Ementa de Informática: Sistemas Operacionais, conhecimentos básicos (MS-Windows ou Linux). Editores de Texto (MSWord, OpenOfficeWriter ou Google-Docs). Planilhas Eletrônicas (MS-Excel, OpenOffice-Calc ou Google-Docs). Navegação na
Internet (MS-Internet Explorer ou Mozilla-Firefox). Correio Eletrônico (MS-Outlook Express ou Google-Gmail).
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Ementa de Conhecimentos Gerais: Cultura Geral. História do Brasil e do mundo nos séculos XX e XXI. Fatos políticos,
econômicos e sociais do Brasil ocorridos nos anos de 2017 e 2018 divulgados na mídia local e nacional. Conhecimentos gerais
do Município de Nova Módica. Dados e indicadores do município de Nova Módica. Lei Orgânica Municipal de Nova Módica.
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO


Cargo/emprego: Assistente Administrativo I, Assistente Administrativo II, Auxiliar Administrativo II, Monitor de
Creche, Recepcionista

Ementa de Língua Portuguesa: Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa: Estrutura
fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação gráfica. Classes de palavras:
classificação, flexões nominais e verbais. Teoria Geral da Frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe
de concordância: concordância verbal e nominal. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise. Pontuação. Crase.
Interpretação de texto. Ortografia oficial – novo acordo ortográfico.
Ementa de Informática: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
informática. Edição de textos e planilhas. Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). Transferência de
informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet e intranet. Programas de correio eletrônico. Sítios de busca e pesquisa na Internet. Grupos de discussão. Conceitos de
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
Ementa de Conhecimentos Gerais: Cultura Geral. História do Brasil e do mundo nos séculos XX e XXI. Fatos políticos,
econômicos e sociais do Brasil ocorridos nos anos de 2017 e 2018 divulgados na mídia local e nacional. Conhecimentos gerais
do Município de Nova Módica. Dados e indicadores do município de Nova Módica. Lei Orgânica Municipal de Nova Módica.


Cargo/emprego: Fiscal de Higiene, Atendente Consultório Dentário, Técnico de Enfermagem I, Técnico em
Farmácia, Agente Comunitário de Saúde

Ementa de Língua Portuguesa: Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa: Estrutura
fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação gráfica. Classes de palavras:
classificação, flexões nominais e verbais. Teoria Geral da Frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe
de concordância: concordância verbal e nominal. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise. Pontuação. Crase.
Interpretação de texto. Ortografia oficial – novo acordo ortográfico.
Ementa de Conhecimentos Gerais: Cultura Geral. História do Brasil e do mundo nos séculos XX e XXI. Fatos políticos,
econômicos e sociais do Brasil ocorridos nos anos de 2017 e 2018 divulgados na mídia local e nacional. Conhecimentos gerais
do Município de Nova Módica. Dados e indicadores do município de Nova Módica. Lei Orgânica Municipal de Nova Módica.
Ementa de Saúde Pública para Fiscal de Higiene, Atendente Consultório Dentário, Técnico de Enfermagem I, Técnico
em Farmácia, Agente Comunitário de Saúde - Ementa de Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e diretrizes do SUS; Controle Social – organização da gestão colegiada,
financiamento do SUS, legislação e normalização complementar do SUS; Pacto Pela Saúde. Política Nacional de
Humanização. Política Nacional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica no SUS; Programas da Secretaria de Vigilância à
Saúde; Princípios da Vigilância Epidemiológica; Programa Nacional de Imunizações; Pneumologia Sanitária e o Controle da
Tuberculose no Brasil; Conceitos básicos em epidemiologia e saúde coletiva.
Ementa Saúde Pública para Agente Comunitário de Saúde - O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O
Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente
Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e micro área) e epidemias; O diagnóstico
comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias,
Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo
Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao
recém nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco
Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue.

NÍVEL SUPERIOR
Ementa de Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto: Informações literais e inferências possíveis. Ponto de
vista do autor. Significação contextual de palavras e expressões. Relações entre ideias e recursos de coesão. Divisão silábica.
Acentuação gráfica. Ortografia. Morfologia. Emprego de classes de palavras – classificação, flexão e emprego: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vozes verbais. Sintaxe: análise
sintática da oração e análise sintática do período. Pontuação. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
Emprego do indicativo do estudo da crase. Colocação pronominal. Semântica e estilística: sinonímia e polissemia. Denotação e
conotação. Funções da linguagem. Tipologia e gêneros textuais.
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Ementa de Conhecimentos Gerais: Cultura Geral. História do Brasil e do mundo nos séculos XX e XXI. Fatos políticos,
econômicos e sociais do Nacional e Internacional ocorrido nos anos de 2017 e 2018 divulgados na mídia local e nacional.
Conhecimentos gerais do Município de Nova Módica. Dados e indicadores do município de Nova Módica. Lei Orgânica
Municipal de Nova Módica.


Cargo/emprego: Assistente Técnico I e Assistente Técnico II

Ementa de Ética Profissional e Ética No Serviço Público: Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia:
exercício da cidadania. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Princípios da ética pública. Ética e função pública.
Ética no Setor Público. Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto nº 46.644/2014. Lei da Improbidade
Administrativa (Lei 8.429, de 1992). Deveres do servidor público. Vedações ao servidor público.
Ementa de Gestão Pública: Estado, Governo e Sociedade: conceito e evolução do Estado contemporâneo; aspectos
fundamentais na formação do estado brasileiro; teorias das formas e dos sistemas de governo. Administração Estratégica.
Organização do Estado e da gestão. Departamentalização; descentralização; desconcentração. Os agentes públicos e a sua
gestão, normas legais e constitucionais aplicáveis. Serviço de atendimento ao cidadão. Comunicação interna e externa;
relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Gestão de conflitos. Governança na gestão pública. Ética no Serviço
Público. Normas de orçamento. Contabilização. Controle e prestação de constas do setor público no Brasil. Balanços públicos.
Planejamento. Orçamento. Lei 4320/64. Receitas públicas. Despesas públicas. Gastos públicos. Política fiscal. Sistema de
controle interno.

Conhecimentos Específicos:


Cargo/emprego - Assistente Social

Ética; Regulamentação profissional; Código de ética profissional; Fundamentos históricos, teórico-metodológicos e
pressupostos éticos da prática profissional; Instrumentalidade do Serviço Social; A relação Serviço Social e família: diversidade
e multiplicidade dos arranjos familiares, pobreza, exclusão/inclusão, vulnerabilidade e riscos sociais com suas políticas de
superação; Análise institucional, Estratégias em Serviço Social, Alternativas metodológicas de processos de planejamento,
monitoramento e avaliação de programas, projetos e serviços; Propostas de intervenção na área social e na área de saúde:
planejamento estratégico, planos, programas, projetos e serviços; Avaliação e monitoramento de políticas, programas e
projetos sociais e da área da saúde. 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 Interdisciplinar
profissional (relacionamento e competências). A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos, o novo reordenamento
da Assistência Social/SUAS. Acompanhamento, análise e tendências da política social brasileira e dos programas sociais do
governo. Estatuto da Criança e Adolescente. Estatuto do Idoso e Lei Maria da Penha. Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF) – Conceitos e Diretrizes.


Cargo/emprego - Educador Físico

Educação física e lazer: cultura; políticas públicas; formação, características e competências do profissional de educação
física. Aprendizagem motora: natureza da aprendizagem; diferenças individuais; conhecimento de resultados e motivação.
Organização do ensino: planejamento, seleção de conteúdos, metodologia e avaliação. Educação física e os paradigmas da
atividade física, aptidão física, saúde e qualidade de vida. A prática de exercícios nas perspectivas da saúde e do lazer:
princípios básicos da orientação de exercícios. Princípios norteadores da prática de exercícios em condições ambientais
especiais. Jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, artes marciais, musculação, atividade laboral e exercícios
compensatórios nas perspectivas da saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos sobre a especificidade do
conteúdo, regras, métodos, modalidades, apreciação, prescrição e avaliação. A intervenção do profissional de Educação Física
sob o esporte de alto rendimento, o esporte para o lazer e o esporte para a saúde: Concepções, significados, possibilidades e
limitações. Gestão em esportes: concepção, competências e habilidades necessárias ao gestor esportivo. A Educação Física e
os temas transversais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes faixas
etárias e grupos populacionais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e atividades físicas para diabéticos,
hipertensos, obesos, idosos e cardíacos: conhecimentos anátomo-fisiológicos. Educação física e saúde coletiva. Parâmetros
Curriculares Nacionais (Educação Física).


Cargo/Emprego – Enfermeiro

Ética e Legislação do exercício profissional. Epidemiologia e vigilância em saúde. Saúde da família estratégia de organização
da atenção básica. Programa nacional de imunização. Aspectos metodológicos da assistência de enfermagem: Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE). Aspectos técnicos da assistência de enfermagem: princípios da administração de
medicamentos e cuidados de enfermagem, relacionados à terapêutica medicamentosa, ao tratamento de feridas e prevenção
de lesões cutâneas. Diagnóstico e planejamento da assistência de enfermagem: conceito, finalidade e organização, qualidade
total, recursos humanos, recursos materiais, relacionamento humano e profissional, supervisão e liderança, trabalho em
equipe, dimensionamento de pessoal, educação continuada em enfermagem, administração da assistência de enfermagem.
Assistência de enfermagem na atenção à saúde da criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e saúde mental. Assistência de
enfermagem ao indivíduo em situação de urgência/emergência. Acolhimento e Classificação de Risco. Assistência de
enfermagem na atenção e controle das doenças infecciosas e contagiosas. Biossegurança: prevenção e controle da população
microbiana. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS). Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais
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e superfícies. Saúde mental. Assistência de Enfermagem ao paciente hospitalizado: Enfermagem Médico-Cirúrgica:
Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes com
problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório – hematológico, músculo
esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico; Aspectos psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso;
Enfermagem Materno-Infantil: Recém-nascido normal e de risco; Distúrbio no recém nascido; Assistência de enfermagem em
obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança com
problemas clínicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo – esquelético, neurológico,
urinário; Aspectos psicossociais da hospitalização infantil.


Cargo/emprego – Farmacêutico

Assistência Farmacêutica no SUS: Políticas públicas de saúde, programas estratégicos, componente básico da assistência
Farmacêutica, componente especializado da assistência farmacêutica. Doenças infectocontagiosas: DST/AIDS e Hepatites
virais. (dispensação de antirretrovirais no município e Unidades Dispensadoras de Medicamentos no município). Atividades de
Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica, Centro de Atenção Psicossocial e Urgência e emergência e
HIPERDIA.
Farmácia: Gestão e controle de estoque de medicamentos (cálculo de média mensal de consumo, estoque máximo, mínimo e
estoque de segurança, ponto de reposição de estoque), Boas práticas de dispensação de medicamentos, controle e
dispensação de medicamentos não sujeitos a controle especial, sujeitos a controle especial e antimicrobianos. Sistema
nacional de gerenciamento de produtos controlados-SNGPC. Conhecimento básico sobre a produção de medicamentos
alopáticos, homeopáticos e fitoterápicos, controle sanitário e legislação pertinente.
Medicamento: Princípios gerais de farmacologia, formas farmacêuticas. Interações medicamentosas. Reações adversas aos
medicamentos. Uso racional de medicamentos. Medicamentos de referência, similares e genéricos. Legislação pertinente.
Medicamento: Analgésicos, antiinflamatórios, anti-hipertensivos, diuréticos, antidiabéticos orais, Insulinas e análogos da
insulina, antiparasitários.
Vigilância epidemiológica: Investigação de epidemias. Avaliação de programas de saúde pública.


Cargo/emprego – Fisioterapeuta

Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e
Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, contraindicação, técnicas e
efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda.
Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e
procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia;
ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional.


Cargo/emprego – Fonoaudiólogo

Desenvolvimento da audição; avaliação da audição; habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; triagem auditiva
neonatal. Fisiologia da produção vocal; classificação, avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias; avaliação e
tratamento de indivíduos laringectomizados e traqueostomizados. Desenvolvimento, avaliação e tratamento das funções
estomatognáticas; avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em motricidade orofacial: respirador oral, a articulação
temporomandibular (disfunção e trauma), paralisia cerebral, disartrias, apraxias distúrbios articulatórios; aleitamento materno;
paralisia facial. Disfagia orofaríngea neurogênica e mecânica em adultos e crianças. Aquisição, desenvolvimento, alterações,
avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita: desvios fonológicos, atrasos de linguagem, distúrbio
específico de linguagem, afasias, demências, dislexias e disortografias. Fonoaudiologia e Saúde Pública: Sistema Único de
Saúde; níveis de atenção em saúde; sistemas de informação em saúde; Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Fonoaudiologia Hospitalar: atuação fonoaudióloga
em UTI e leito adulto e infantil, na unidade neonatal de cuidados progressivos e alojamento conjunto.


Cargo/emprego - Médico Clínico Geral

Deontologia Médica; Código de Ética Médica: Princípios fundamentais do exercício da Medicina, Normas Diceológicas e
Deontológicas. Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico; Metabolismo; Nutrição; Sistema cardiovascular; Sistema respiratório;
Sistema urinário; Sistema digestório; Sistema endócrino; Sistema neurológico; Sistema locomotor; Saúde da mulher (sob
aspecto ginecológico e obstétrico); Saúde da criança (sob aspecto da prevenção, incluindo vacinas, e do tratamento); Saúde
do idoso (incluindo o atendimento multiprofissional para limitações).


Cargo/emprego – Nutricionista

Regulamentação das atividades do profissional de nutrição. Características sensoriais, físico-químicas, nutricionais e
higiênicosanitárias dos alimentos. Doenças veiculadas por alimentos e microrganismos patogênicos de importância em
alimentos. Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, 102
biodisponibilidade, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários e
para aqueles nutricionalmente vulneráveis. Avaliação nutricional de indivíduos e comunidades: tipos, conceitos, material e
métodos, interpretação e aplicabilidade dos resultados. Indicadores e diagnósticos do estado nutricional. Avaliação nutricional.
Patologia da nutrição e dietoterapia em condições clínicas específicas: Doenças cardiovasculares, Obesidade e Magreza,
Hipertensão, Diabetes mellitus, Hepatopatias, Nefropatias, Hepatopatias. Distúrbios do trato digestório, Câncer, AIDS, Pré e
pós- operatórios. Recomendações e necessidades de nutrientes. Suporte nutricional. Terapia nutricional enteral e parenteral.
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Técnica dietética e dietas hospitalares. Definição, fundamentação e características das dietas normais, especiais e suas
modificações. Alimentos funcionais. Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, em consultórios de nutrição e dietética e
domicílios. Aconselhamento nutricional. Educação nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais,
econômicos e culturais, planejamento, organização, implementação e avaliação de programas de educação nutricional.
Legislação relacionada à área de Nutrição e alimentos.


Cargo/Emprego – Psicólogo

Psicologia Clínica e desenvolvimento: aplicação nas diferentes faixas etárias (infância, adolescência e idoso). A função do
psicólogo nos campos da promoção, vigilância e atenção integral à saúde e educação. O psicólogo clínico e o trabalho
interdisciplinar. Histórico das práticas terapêuticas psicológicas. Relações Terapêuticas: estabelecimento do vínculo,
diagnóstico, plano de tratamento, contrato terapêutico e termino do tratamento. O processo de psicodiagnóstico.
Psicopatologia: perturbações psíquicas e o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Psicossomática. Ética. Psicologia da
aprendizagem: Intervenção em psicologia escolar. Abordagem cognitiva dos transtornos de aprendizagem. Orientação
profissional e de carreira. Preparação para aposentadoria. Psicologia Organizacional: papel do psicólogo organizacional e suas
implicações éticas. Clima e Cultura Organizacional. Valores, atitudes e satisfação com o trabalho. Psicodinâmica do trabalho e
promoção da saúde do trabalhador. Aspectos psicológicos em prevenção e tratamento do stress. Psicologia das emergências e
do desastre: suporte psicológico pós-acidente. Luto. Avaliação psicológica para porte de arma de fogo. Regulamentação das
atividades do profissional de Psicologia. Legislação profissional. Legislação em Saúde Mental. Código de Ética Profissional do
Psicólogo.


Cargo/Emprego - Professor Municipal II, Professor Municipal III e Supervisor Educacional

Fundamentos da educação: relação educação e sociedade. Dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica. Função
sociocultural da escola. Processo de ensino aprendizagem: relação professor/aluno; bases psicológicas da aprendizagem;
teorias de aprendizagem; condições para aprendizagem. A função social do ensino e a concepção sobre os processos de
aprendizagem. Didática e o processo de ensino e aprendizagem. Projeto político pedagógico: concepção, princípios e eixos
norteadores. Planejamento escolar: concepção, importância, dimensões e níveis. Planejamento de ensino em seus elementos
constitutivos: objetivos educacionais, seleção e organização de conteúdos, métodos e técnicas. Ensino por competências.
Currículo e construção do conhecimento: a organização do tempo e do espaço escolar; tendências pedagógicas; projetos de
trabalho e interdisciplinaridade. Saberes escolares. Avaliação do processo ensino-aprendizagem: conceitos, função,
tipos/modalidades de avaliação, técnicas e instrumentos, interpretação de resultados, avaliação mediadora. Avaliação das
instituições de ensino. Sala de aula como espaço de aprendizagem e interação: o papel dos professores e dos alunos.
Educação profissional e tecnologia: aspectos legais e políticos da educação profissional brasileira. Bases legais da educação
nacional: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/1996 e suas modificações. Resolução CNE/CEB 04/99 e
Resolução CNE/CP 3/2002.
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