
 

EDITAL Nº 001/2019, PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS. 

 

 

O Município de Ribeirão Vermelho/MG, através da Secretaria Municipal de 

Administração, torna público que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO DE 

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO REMUNERADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

EXISTENTES E QUE VIEREM A SURGIR NO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO, nos 

termos da Lei Federal nº 11.788/08, da Leis Municipais nº 1.397/2007 e 1.504/2012 e do 

Decreto Municipal nº 2.566/2018, nas condições do presente Edital. 

A seleção de estagiários, objeto deste Edital será para o seguinte Órgãos/Secretaria: 

- Gabinete do Executivo 
- Assessoria Jurídica 
- Núcleo de Assistência Jurídica; 
- Departamento de Contabilidade; 
- Setor de Licitação; 
- Departamento de Bem Estar Social; 
- Secretaria Municipal de Saúde; 
- Hospital Municipal; 
- Centro Municipal de Educação Infantil José Teodoro de Abreu 
- Escola Municipal Manuel Pereira Ramalho 
- Vigilância Sanitária 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 Poderão participar da Seleção Pública estudantes devidamente matriculados em 

instituições de educação superior ou técnicas nos cursos supracitados.  

1.2 A carga horária para a realização do estágio será de 30 horas semanais, com jornada 

diária podendo variar de 04 a 06 horas diárias, de acordo com o horário estabelecido pelo 

órgão/setor de lotação.  

1.3 O estagiário fará jus ao recebimento de bolsa de estágio que, atualmente, possui o valor 

equivalente a R$ 763,20 (setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos). 

1.4 A participação na presente Seleção Pública é aberta aos estudantes de graduação que 

satisfaçam a seguinte condição: 

a) Estudantes a partir do 5º período; 



 

b) Estudantes a partir do 7º período no caso específico do curso de Direito; 

c) Estudantes de nível técnico que estejam devidamente matriculados ao curso, com 

frequência regular de ao menos 75% 

1.4.1 a admissão do (a) candidato (a) aprovado (a) está condicionada ao cumprimento de 

requisitos quanto ao período acadêmico mínimo para ingresso, à matrícula e frequência 

regular bem como à comprovação da regularidade documental do convocado, dentre outras 

exigências descritas neste Edital.  

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS  

2.1. Para participar do processo seletivo, o estudante interessado deve atender às seguintes 

exigências:  

a) Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 (seis) meses, quando da 

convocação; 

b) Estar matriculado e freqüentando efetivamente o curso de nível superior ou técnico 

(exigida para a vaga) em instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo 

Ministério da Educação – MEC; 

c) Ter disponibilidade para estagiar em regime de,no mínimo, 04 (quatro) horas diárias e 

20 (vinte) horas semanais, no período matutino ou vespertino, conforme os limites 

previstos no art. 7º da  Lei nº 1.432/09;  

d) Ser brasileiro ou estrangeiro, observando este último o prazo do visto temporário de 

estudante, na forma da legislação aplicável; 

e) Não estar prestando estágio em entidades da administração pública direta ou indireta 

de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios ou na iniciativa privada. 

 

3. VAGAS  

Das Vagas, área de atuação, formação acadêmica, número de vagas, carga horária e 
local de estágio: 

 



 

Este Processo de Seleção de Estágio Remunerado abrangerá as vagas para exercício nos 
órgãos abaixo relacionados e conforme o descrito: 

 
Quadro 1: 

Órgão Área de 
Atuação 

Graduação Número 
de 

Vagas 

Carga horária 
semanal 

Local do 
Estágio 

Duração 
estágio 

Valor da 
bolsa 

GABINET
E 

Direito 
 

Bacharelando 
em Direito 

01 30 horas Gabinete do 
Executivo 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

AS. JUR Direito Bacharelando 
em Direito 

01 30 horas Procuradoria 
Municipal 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

NAJUR Direito Bacharelando 
em Direito 

01 30 horas Núcleo de Ass. 
Jurídica 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

CONTAB Contabilidade Bacharelando 
em Ciências 
Contábeis 

01 30 horas Departamento 
de 

Contabilidade 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

LICITAÇÃ
O 

Administração 
Pública 

Bacharelando 
em 

Administração 
Pública 

02 30 horas Departamento 
de Licitação 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

BES Assistência 
Social 

Bacharelando 
em Assistência 

Social 

01 30 horas Secretaria Mun 
Assistência 

Social 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

SAÚDE Administração 
Pública 

Bacharelando 
em 

Administração 
Pública 

01 30 horas Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

SAÚDE Administração Bacharelando 
em 

Administração 

01 30 horas Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

HMRV Enfermagem Bacharelando 
em Enfermagem 

01 30 horas Hospital 
Municipal 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

HMRV Enfermagem Cursando 
Técnico de 

Enfermagem 

02 30 horas Hospital 
Municipal 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

SAÚDE Fisioterapia Bacharelando 
em Fisioterapia 

01 30 horas Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

CMEI Educação 
Infantil 

Bacharelando 
em Normal 

Superior 

01 30 horas CMEI José T. 
de Abreu 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

CMEI Educação 
Infantil 

Bacharelando 
em Pedagogia 

02 30 horas CMEI José T. 
de Abreu 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

EMMPR Ensino 
Fundamental 

Bacharelando 
em Letras 

01 30 horas Esc. Mun. 
Manuel Pereira 

Ramalho 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

VISA Biologia Bacharelando 
em Biologia 

01 30 horas Departamento 
de Vigilância 

Sanitária 

Limite máximo 
de 02 anos 

R$763,20 

 
3.2 O prazo de validade será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

3.3 Esta Seleção Pública é destinada ao provimento de vagas de estágio existentes e das 

que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame. 



 

 

4. INSCRIÇÕES  

 

4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste 

Edital e seus Anexos, bem como certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 

4.2.As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente pelo candidato, de forma gratuita no 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, situada Av. Antônio rocha, n° 291 - 

Bairro centro - CEP 37264-000 – Ribeirão Vermelho/MG, das 12h às 17h. No ato na 

Inscrição pessoal o candidato deverá preencher e assinar requerimento de Inscrição, 

constante do Anexo I. 

 

4.3. O prazo para a realização das inscrições será de 15/04/2019 a 25/04/2019. 

 

4.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das regras da 

Seleção Pública, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 

pertinentes, vigentes até a data de publicação deste Edital, bem como em eventuais 

comunicados ou instruções específicas para a realização do certame, acerca dos quais não 

poderá alegar desconhecimento.  

4.5 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, 

assim como por outro meio que não o estabelecido neste Edital.  

 

5. DA PROVA DE CONHECIMENTO 

 

5.1 O Processo Seletivo se dará por meio de Prova a avaliar os conhecimentos específicos 

da área de opção do candidato e composta de 10 (dez) questões objetivas, no valor de 1,0 

ponto cada. 

5.2. A prova terá duração de 3 (três) horas e será aplicada aos inscritos no dia 05/05/2019, 

às 09:00h, nas dependências da Escola Municipal Manuel Pereira Ramalho, situada na 

Avenida Dr. Nilton Lasmar, n° 586, Cep: 37.264-000 – Ribeirão Vermelho/MG, podendo 

sofrer alteração de local mediante comunicado prévio por meio do Diário Eletrônico do 

município. 

5.2.1 è de responsabilidade do candidato o acompanhamento do Diário Eletrônico Municipal, 

o qual será o único meio de divulgação das datas e eventos deste Processo Seletivo. 

5.3 O candidato, no dia da Prova, deverá comparecer munido de Documento com Foto e 

Caneta Esferográfica preta ou azul.  

5.4. Recomenda-se ao candidato comparecer ao local designado para realização das provas 

com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado para seu início. 

5.5.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 



 

no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 

compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

5.6. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas após o horário 

fixado para o início da prova. 

5.7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não sendo permitido, 

durante sua realização, comunicação entre os candidatos ou utilização de aparelhos 

eletrônicos, nem porte de armas. 

5.8.Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o 

candidato que, durante a sua realização: 

 

 For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

 Consultar qualquer tipo de escrito, tal como: livros e apostilas; 

 Comunicar-se com outro candidato; 

 For surpreendido portando aparelhos eletrônicos ligados, bem como óculos escuros 

ou quaisquer acessórios de chapelaria; 

 Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 

ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo; 

 For surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos; 

 For surpreendido portando qualquer tipo de arma; 

 Apresentar-se após o horário determinado; 

 O não comparecer ao teste seja qual for o motivo alegado; 

 For responsável por falsa identificação pessoal; 

 Lançar mão de meios ilícitos para a execução dos testes. 

 

5.9. Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 

decorrida 30 (trinta) minutos do início das provas.  

5.10. O candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, 

acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas.  

5.11. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento 

ou o comparecimento fora do horário determinado implicará a eliminação automática do 

candidato.  

5.12.Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala e acompanhar o encerramento 

das atividades. 

5.13. Serão considerados aprovados na prova escrita os candidatos que obtiverem nota 

igual ou superior a 6 (seis) pontos, estando automaticamente eliminados do processo 

seletivo aqueles candidatos que não alcançarem essa pontuação ou não realizarem a prova 

na data e horário previstos. 

 

 

 



 

6. RESULTADO PRELIMINAR 

 

6.1. A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo será feita em até 05 dias úteis 

após a realização das provas no endereço eletrônico 

HTTP://www.ribeiraovermelho.mg.gov.br e no Diário Oficial do Município de Ribeirão 

Vermelho, para conhecimento de todos os interessados.  

 

7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E RESULTADO FINAL 

 

7.1.O candidato poderá apresentar recurso, em até 03 (três) dias úteis após a publicação do 

resultado preliminar no Diário Oficial do Município, em formulário próprio, disposto no Anexo 

II do presente edital, a ser protocolado junto à Secretaria Municipal de Administração e 

Fazenda, situada na Av. Antônio Rocha, 291 - Bairro centro, nos horários de 12:00 às 17:00 

horas. 

7.2- O resultado dos recursos e resultado final será divulgado no endereço eletrônico 

HTTP://www.ribeiraovermelho.mg.gov.br e no Diário Oficial do Município de Ribeirão 

Vermelho, em até três dias úteis após o prazo final de interposição. 

7.3. 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 primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos.  

7.4. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, 

terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1. A lista de classificação será elaborada em ordem decrescente de pontuação.  

8.2. Em caso de empate, terá preferência o candidato que estiver cursando maior período; 

mantido o empate, o candidato de maior idade. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Os candidatos selecionados serão convocados de acordo com chamada a ser feita pelo 

Executivo Municipal no Diário Oficial do Município ( http://www.ribeiraovermelho.mg.gov.br/). 

9.2 Os candidatos convocados deverão comparecer em até 48 horas contadas a partir da 

publicação no Diário Oficial do Município, e comparecer à Secretaria Municipal de 

Administração e Fazenda, sob pena de exclusão do certame. É de total responsabilidade do 

candidato acompanhar o andamento do processo seletivo e a divulgação do resultado no 

site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Vermelho.  

9.3.No ato na apresentação o candidato deverá apresentar: 

 

a)Cópia do documento de identidade; 

http://www.ribeiraovermelho.mg.gov.br/
http://www.ribeiraovermelho.mg.gov.br/
http://www.ribeiraovermelho.mg.gov.br/


 

b)Cópia do CPF; 

c)Comprovante de matrícula e/ou declaração da instituição de ensino superior de que o 

candidato está regularmente matriculado. 

d)Cópia do Comprovante de residência; 

e) Carteira de Trabalho; 

f) Número da Conta Corrente/Poupança, preferencialmente do Banco ITAÚ; 

9.4 Integram este edital os anexos contendo a ficha de Inscrição, recurso e conteúdo 

programático. 

9.5. Os casos omissos serão solucionados pela comissão organizadora do presente 

processo seletivo. 

9.6 O contrato de estágio poderá ser rescindindo por mau desempenho e/ou interesse da 

Administração Pública. 

 

 

Ribeirão Vermelho/MG, 12 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Ana Rosa Mendonça Lasmar 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Aristides Silva Filho 
Sec. Mun. de Administração e Fazenda 



 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº......................... _________________________________________ 
 
PROCESSO SELETIVO NÚMERO:.........._________________________________________ 
 
ÁREA PRETENDIDA: ................................_________________________________________ 
 

 

 

Candidato: ___________________________________________________________________ 

 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

 

Cidade: _________________________________ Estado: _______ CEP: _________________ 

 

Telefone: ____________ Celular: ______________ E-mail:_____________________________ 

 

Nacionalidade: _________________________Naturalidade: ___________________________ 

 

Data de Nascimento:_______/______/______ Sexo: ______ Estado Civil: _________________ 

 

Nome do Pai: _________________________________________________________________ 

 

Nome da Mãe: ________________________________________________________________ 

 

Carteira de Identidade: _____________________ Órgão Expedidor: _____________________ 

 

CPF: _________________________ Reservista: ________________ Categoria: ___________ 

 

Título Eleitoral: ___________________________Zona: ___________ Seção: ______________ 

 

 

Declaro que ao fazer este pedido de inscrição, assumo integral responsabilidade pelas informações 

aqui prestadas e aceito os termos do Edital que regulamenta o Processo seletivo de minha opção e 

seus anexos e que aceitos todos os termos nele inseridos. 

 

_______________, ______ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a)



 
 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 
EDITAL nº ________/RIBEIRAO VERMELHO 

Ribeirão Vermelho, ___/____/ 2019 
 

 À Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público Simplificado, 
 
I – Ato contra o qual se interpõe o Recurso Administrativo:  
( ) Resultado da Classificação  
( ) Outros.  
 
II – Dados do Candidato:  
NUMERO DE INSCRIÇÃO: _______________________________________ 
ÁREA PARA QUAL CONCORRE:__________________________________ 
 

Eu, _____________________________________________(nome), portador da Cédula 

de Identidade nº _______________, inscrito no CPF sob o nº________________, 

candidato no Processo Seletivo Público Simplificado, venho apresentar Recurso, nos 

moldes previstos no Edital nº _________Ribeirão Vermelho, com fundamento nas razões 

abaixo apresentadas.  

III - Fundamentação do Recurso (Letra de Forma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 



 
 

ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 - ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Princípios Fundamentais; 2. Dos 

direitos e garantias fundamentais; 3. Dos deveres individuais e coletivos; 4. Da 

organização do Estado; 5. Da organização dos poderes; 6. Da Administração 

Pública; 7. Princípios constitucionais da Administração Pública. TEORIA E 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA:1. 

Conceitos de administração Pública e Privada; 2. Significados de Público e de 

Privado;3. O serviço Público. ESTADO, SOCIEDADE, GOVERNO E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:1.Formação do Estado e do território; 2.Sociedade, 

povo, nação, Estado, país e governo; 3.A evolução para o Estado Moderno; 

Elementos constitutivos do Estado;4.Estado do Bem-Estar Social e Cidadania. 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO:1.Divisão dos Poderes; 2.Formas de Estado e 

formas de governo; 3.Democracia;4.Regimes de governo. A VISÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL: 1.A reforma na Administração Pública 

brasileira; 2. Administração Pública patrimonialista; 3.Administração Pública 

burocrática; 4.A Administração Pública gerencial; 5.A nova gestão Pública; 

Governança, governabilidade e accountability. ORGANIZAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:1.Administração Pública Direta; 2.Administração 

Pública Indireta.  

 

2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

SERVIÇO SOCIAL: 1. Análise de conjuntura. 2. Serviço Social: conhecimentos 

gerais da profissão; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da 

prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. 3. Metodologia do Serviço Social; 

Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na 

administração de políticas sociais; Planejamento. 4. Estratégico. 5. Participativo; 

Serviço Social e interdisciplinaridade. 6. Fenômeno grupal; Ética Profissional. 7. O 

projeto ético-político-profissional do Serviço Social. 8. A Ética aplicada à ação 

profissional na política de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; 

Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 

8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 

que fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

 

  



 
 

 

 

3 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE CONTABILIDADE: 1. Conceito. 2. Campo de Aplicação. 3. 

Objeto de Estudo. 4. Patrimônio. 5. Finalidades da Contabilidade. FUNÇÃO 

ADMINISTRATIVA: 1. Controle de Patrimônio. FUNÇÃO ECONÔMICA: 1. 

Apuração de Resultados. 2. Usuários da Contabilidade. 3. Técnicas Contábeis. 4. 

Escrituração. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1. Balanço Patrimonial. 2. 

Demonstração do Resultado do Exercício. 3. Demonstração dos Lucros ou 

Prejuízos Acumulados. 4. Demonstração das Mutações do patrimônio Líquido. 5. 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos AUDITORIA: 1. Análise das 

Demonstrações Contábeis. 2. Princípios Fundamentais. 3. Entidade. 4. 

Continuidade. 5. Oportunidade. 6. Registro pelo Valor Original. 7. Atualização 

Monetária. 8. Prudência. 9. Competência. 

 

 

4 - DIREITO 

 

DIREITO CIVIL: 1. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: 

características e função. 2. Parte Integral do Código Civil. 3. Parte especial: 

obrigações e contratos. 4. Responsabilidade Civil. 5. Posse e propriedade. 6. 

Jurisprudência e Enunciados de Súmulas em Direito Civil. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL: 1. Noções Gerais de Direito Processual. 2. Aplicação da lei 

processual no tempo e no espaço. 3. Interpretação da lei processual. 4. Princípios 

constitucionais do processo. 5. Jurisdição: conceito, características, finalidade, 

princípios e espécies. 6. Competência. 7. Conexão e continência. 8. Funções 

essenciais à Justiça. 9. Advocacia Pública. 10. Ação: conceito, elementos, 

condições, classificação. 11. Processo: conceito, natureza jurídica, classificação. 

12. Processo e procedimento: formação, suspensão e extinção do processo. 13. 

Atos processuais: conceito, classificação e forma. 14. Comunicação dos atos 

processuais: citação e intimação. 15. Prazos processuais. 16. Partes: capacidade 

processual. 17. Litisconsórcio. 18. Intervenção de terceiros. 19. Denunciação à 

lide. 20. Chamamento ao Processo. 21. Nomeação à autoria. 22. Oposição. 23. 

Assistência. 24. Procedimento Comum Ordinário e Procedimento Sumário. 25. 

Petição Inicial: requisitos e indeferimento. 26. Pedido. 27. Cumulação de pedidos. 

28. A resposta do réu. 29. Revelia e seus efeitos. 30. Tutela Antecipada. 31. 

Recursos. 32. Processo Coletivo. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Administração 

Pública. 2. Estrutura Administrativa: conceito, elementos e poderes do Estado. 3. 

Organização do Estado e da Administração, Entidades Políticas e Administrativas 

e Órgãos Públicos. 4. Agentes Públicos: conceito, espécies, classificação, forma 



 
de ingresso, regime jurídico, estabilidade, efetividade e contratação temporária. 5. 

Atividade Administrativa: conceito, natureza e fins, princípios básicos, poderes e 

deveres do administrador público, o uso e o abuso do poder. 6. Organização 

Administrativa da União. 7. Administração Direta e Indireta: autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. 8. Poderes 

Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder 

disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. 9. Atos Administrativos: 

conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies, invalidação. 10. Processo 

Administrativo: Lei n° 9.784/99. 11. Prescrição, decadência e preclusão. 12. 

Responsabilidade Civil do Estado: responsabilidade objetiva, reparação do dano. 

13. Responsabilidade do Servidor: civil, penal e administrativa. DIREITO 

CONSTITUCIONAL: 1. Constituição: conceito, objetivo e classificações. 2. 

Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. Interpretação das normas 

constitucionais. 4. Do controle de Constitucionalidade: sistema brasileiro. 5. Ações 

Constitucionais. 6. Princípios Fundamentais. 7.  Dos direitos e garantias 

fundamentais. 8. Dos deveres individuais e coletivos. 9. Dos direitos políticos. 10. 

Dos partidos políticos. 11. Da organização do Estado. 12. Da Organização dos 

Poderes. 13. Da Administração Pública. DIREITO TRIBUTÁRIO: 1. Sistema 

Tributário Nacional. 2. Princípios do Direito Tributário. 3. Legislação Tributária. 4. 

Tributos. 5. Obrigação tributária. 6. Crédito Tributário. 7. Impostos Municipais. 8. 

Administração Tributária. 9. Lei n° 6.830/80 – Leis de Execuções Fiscais. 

 

 

5 – ENFERMAGEM 

 

1. Suporte Básico de Vida (SBV). 2. Atendimento às vítimas de trauma e 

queimaduras. 2. Conceituar Processo de Enfermagem e identificar suas fases. 3. 

Precauções e isolamentos. 4. Gerenciamento dos serviços de saúde. 5. Métodos 

Propedêuticos. 6. Avaliação dos sinais vitais. 7. Aplicar a sistematização da 

Assistência de Enfermagem em todas as suas etapas. 8. Nutrição Parenteral e 

Enteral. 9. Processamento de artigos. 10. Conceitos básicos e estruturas de 

unidades de emergências e setores críticos. 11. A enfermagem na assistência à 

mulher em unidades hospitalares. 12. Recepção do Recém-nascido em sala de 

parto. Metodologia da assistência de enfermagem aplicada à ginecologia e 

obstetrícia (gestação, parto, puerpério fisiológico e de risco). 13. Assistência de 

enfermagem aplicada ao recém-nascido sadio e com afeções prevalentes em 

unidades hospitalares. 14. Medidas profiláticas relacionadas às infecções de 

feridas cirúrgicas, sala de recuperação pós-anestésica e clínica cirúrgica. 15. 

Controle de infecção hospitalar em unidade cirúrgica. 16. Avaliação e tecnologias 

para o cuidado em unidade de terapia intensiva. 17. Ações sistematizadas de 

cuidado de enfermagem a criança e adolescente ao hospital. 18. Lavagens das 

mãos. 



 
 

6 – FISIOTERAPIA 

 

Anatomia humana; fisiologia; cinesiologia; eletroterapia; termo terapia; neurologia; 

traumatologia; ortopedia; reumatologia; gerontologia; código de ética profissional 

de fisioterapia; classificação internacional de funcionalidade; incapacidade e 

saúde.  

 

 

7 - LETRAS 

1. Estudos Linguísticos. 2. Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa. 3. Língua 

Portuguesa: conceitos, classificações. 4. Oficina Literária. 5. Teoria da Literatura. 

6. Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação. 7. Educação Inclusiva. 8. 

Filosofia Geral e da Educação. 9. Organização do Trabalho Pedagógico. 10. 

Psicologia da Educação e da Aprendizagem. 11. Linguística. 12. Literatura 

Brasileira. 13. Literatura Comparada. 14. Literatura Estrangeira. 15. Morfologia da 

Língua Portuguesa. 16. Sintaxe. 17. Teoria da Literatura. 18. Cultura Brasileira. 19. 

Linguagens da Arte e Regionalidades. 20. Metodologia Científica. 21. Didática e 

Metodologias de Ensino. 

 

8 - BIOLOGIA 

 

1. Biofísica. 2. Biossegurança. 3. Química Geral. 4. Botânica. 5. Fundamentos de 

Sistemática. 6. Zoologia. 7. Anatomia Humana. 8. Biologia Celular. 9. Bioquímica. 

10. Embriologia. 11. Ecologia Animal. 12. Ecologia Geral. 13. Bioética. 14. 

Bioquímica Metabólica. 15. Fisiologia Humana. 16. Fisiologia Vegetal. 17. 

Genética. 18. Histologia. 

 

9 - NORMAL SUPERIOR 

 

1. Filosofia da Educação. 2. Sociologia da Educação. 3. Educação e Saúde Infantil. 

4. História da Educação. 5. Psicologia da Educação. 6. Políticas Educacionais da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. 7. Educação e Epistemologia. 8. 

Fundamentos e Metodologia da Arte. 9. Didática e Prática Pedagógica na 

Educação Infantil. 10. Fundamentos e Metodologia da Musicalização. 11. 

Interpretação e Produção de Textos.  

 

10 - PEDAGOGIA 

 

1. LDB: educação infantil; 2. Organização do espaço educativo na Educação 

Infantil: ludicidade e educação, alfabetização e letramento, ensino de artes e 

música; 3. Temais atuais em educação: língua brasileira de sinais, processos 



 
escolares de inclusão; 4. Psicologia da educação: desenvolvimento e 

aprendizagem; 5. Fundamentos do processo educativo: comunicação e linguagem 

sociedade e diversidade no contexto educacional. 

 

 

11 - PEDAGOGIA 

 

Fundamentos do processo educativo no contexto histórico e filosófico: 1.1. 

Comunicação e linguagem, metodologia científica, psicologia da educação, 

desenvolvimento e aprendizagem.  

Organização e didática na educação infantil: 2.1. Ludicidade e educação; arte, 

educação e música. 

Prática pedagógica disciplinar: 3.1. Infância e suas linguagens, ensino de 

natureza social na educação infantil, ensino de matemática na educação infantil, 

alfabetização e letramento, literatura infanto-juvenil. 

Conhecimentos dos processos de ensino e aprendizagem: 4.1. Metodologia para 

educação especial. 

Linguagens códigos e suas tecnologias: 5.1. Conhecimento das artes, da cultura e 

da linguística, educação corporal e prática, introdução a psicomotricidade. 

 

12 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: aos acamados; nas urgências e emergências; 

em técnicas de sondagem retal, SNE e SNG; na higiene do paciente; na 

verificação dos sinais vitais. Uso da nomenclatura, siglas, e termos técnicos 

utilizados na enfermagem. Administração de medicamentos 


